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Iskolai épületünk főbejáratának örökségképen reánk 
maradt fölirata.

A szarvasi gymnasium épületét 1791-ben emelte kor
társai által félreértett lelkészének, Tessedik Sámuelnek, 
buzdító szavára és sürgetésére a szarvasi ág. ev. egyház 
közönsége. Építette pedig oly szándékkal, hogy legyen a 
prot. népiskolának oly középpontja, melyben a felsőbb 
osztályok növendékei a templomhoz legközelebb elhelyezve, 
lelkészi felügyelet alatt több eredménnyel végezhessék azon 
tanulmányokat, melyeket koruk iskolája a fokozódó igé
nyekkel szemben adni tartozott.

Tessedik Sámuel tevékeny lelke előtt azonban az 
ausztriai örökös tartományok Felbiger által reformált jobb 
népiskolái mellett Németország reális irányú tanintézetei 
lebegtek mintakép gyanánt, midőn a népiskola felső osz
tályaival kapcsolatban az e vidéken szép jövővel kecseg
tető ipar és gazdálkodás oly ágainak eltanulására is alkal
mat kívánt nyújtani, melyek a leginkább földmivelésre 
utalt lakosság házi foglalkozását, kivált téli időben jöve
delmezőbbé tenni s ezzel a tisztességes megélhetés eszkö
zeit és módjait sokszorosítani voltak hivatva. Selyemte
nyésztés, méhészet, fonás, kivált vászon- és szűrposztó- 
szövése, pokróczverés s ezen iparágak anyagának előállí
tása leltek Tessedik által a felső népiskolai osztályokban, 
mint az iparoktatás tárgyai fölvéve. Vidékünk anyagi gya
rapodása s a becsületes munkán és takarékosságon ala
puló jóléte rejlett e genialis kezdeményben s ennek tuda
tában vésette Tessedik a mostani gymn. épület főbejárata 
fölé a márvány-lapra e föliratot
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»Hoc instituto pellilur e Scholis patriae ingnavia, quod 
industriae monumentum, ut consuleret posteritati, posuit 
populus szarvasiensis. Anno 1791.*

A hányszor e fölirat alatt a naponta többször elmenő 
tanár és latinul értő tanuló elmegyen, annyiszor fölhivatik 
figyelme egy fontos kötelességre, mely a kezdő sorokban 
lel kifejezést: »Hoc instituto pellitur e scholis patriae igna- 
via.* De nemcsak megérteni, hanem buzgón gyakorolni 
tartozunk kötelességeink mindenikét — mi szarvasi isko
labeliek tehát eme föliratban körvonalozottat is, — mert 
hisz tevékenység által válik valamely kötelesség erkölcsi 
fensége és isteni áldása megismertetővé.

Erre utasít bennünket szarvasiakat az iskolaépület 
múltjához fűződő tanuságos tapasztalat. Hol állana ma 
Szarvas népe és vidéke jólétben, hacsak azon igazságnak 
lelkes követésében kitart vala, melyre Tessedik már 
akkor irányitá a közfigyelmet, midőn a maga közelebbi 
érdekeit alig ismerő lakosság nagy része az életképes isko
lai reform iránt leküzdhetlen ellenszenvvel viseltetvén, sür
gette, hogy vissza kell vinni a népiskolát eredeti szerke- 
zotéhez, mert únos-untig elég, ha a protestáns nép az ő 
kedves kátéját, költői tartalmú szenténekeit s ráadásul az 
olvasást, írást, számolást s a csekélyke latint megtanulja 
az ő népiskoláiban? Napjainkban erős meggyőződéssé érle
lődött az, hogy egynemű foglalkozáshoz szokott alföldi 
földmives népünkre legnagyobb jótétemény volna, ha a 
kisebb befektetést igénylő s igy könnyebben is űzhető házi 
ipar ágazatait e vidék természeti előnyeihez és szükségei
hez illő arányban és mértékben már a népiskola felső 
osztályaiban okszerű utasítás, előmutogatás és gyakorlás 
utján mindenki eltanulhatná. A miért ma művelt társa
dalmunk s közoktatási kormányunk buzgólkodni s áldoza
tokat hozni kész, azt Tessedik csaknem egy századdal
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ezelőtt meghonosította volt Szarvason, s diadalra is juttatja 
vala eszméjét, hacsak némi jóakaratra talál azokban, kik
nek javáért magán vagyonának nagyrészét is feláldozá a 
népboldogitás gondolatáért rajongó eme jeles prot. lelkészünk.

De nemcsak a múlt eme tanúsága, hanem méginkább 
a jelen folyton hangosabbá és határozottabbá váló köve
telése is arra kötelez bennünket, hogy a gymnasiumban 
se legyünk hűtlenek azon örökségképen reánk maradt s 
Tessedik által formulázott elvhez, mikép ne engedjük, hogy 
gymn. növendékeink egyoldalúan befogadó passiv műkö
dést űzzenek tanulói éveik alatt, hanem lehetőleg minden 
irán}Tban fokozzuk tudatos öntevékenységét, támogassuk 
példaadással és tanítói behatásokkal a reánk bízott ifjúság 
munkássági ösztönét, fejlesztve azt odáig, miglen a hiva
tásszerű munka s a munkásságban való nemes verseny 
életszükséggé, léleknemesilő örömök forrásává, sőt élet- 
czéllá válik azoknál, kik öntudatos tanulóink lenni s ma
radni akarnak. Ha nem mehetünk is mindjárt külföldi tekin
télyek felhívó szózata után oly iskolai reformokra, melyek 
értéke úgyis kérdéses; ha nem is lenne kívánatos, hogy 
a Frary-féle hasznossági elv ötletszerű felkarolásából úgy 
is gyakori változtatásoknak kitett tanítási tervezetünkön 
módositgassunk: azért mégis kötelességünk az országos 
közoktatási törvény alapján tervszerüleg oda hatni, hogy 
kivált a tanulóság kívülről hozott és társadalmi örökség
kép átszármazó tétlensége, iskolai passivitása, gymnasiu- 
mainkból országszerte kiirtassék s annak helyét hivatás
szerű munkaszeretet, tudatos öntevékenység váltsa fel. Ez 
azon egyedüli erkölcsialap, melyen a gyinnas, lanulás és 
jellemesedés feladatai kielégitőleg megoldhatóknak mutat
koznak. Ez legyen gymnasiumunk azon realistnusa, mely 
ha nem vezetne is pénzérték szerint mérhető anyagi 
haszonra, de becsülni való előnyükhöz juttatná magyar



társadalmunkat az által, hogy az ifjú nemzedék czéltuda- 
tos munkássághoz szokva, a majdan hivalásszerüleg elfog
lalandó szakban is munkaszerető lenni tudna s akarna.

Áldott emlékű Eötvös Józsefünk monda: a gymnasi- 
umok, úgy a mint ma szervezve vannak, urílakat nevelnek. 
Szomorú vád ez oly magas röptű szellem s oly világtájé
kozottságot mutató kitűnőség részéről, ki jelentékeny tár
sadalmi állásánál fogva hazai középiskoláink felett Ítéletet 
mondani leginkább volt illetékes és jogosult. Ha »úr* alatt 
társas helyzetében önálló egyént értünk, kit előnyös állása 
másoknak parancsolni jogosít, s ki munkáltat; de maga 
nem munkáldodik: akkor — őszintén szólva — gymnasi- 
umainkban még mindig kelleténél felül sok az úrfi, az az 
olyanná fejlő, ki a gyenge jó szülőknek a modern iskolá
zással adott fokozódó igények alapján parancsolgat, holott 
engedelmeskednie kellene, s ki tanárait a kimerülésig mun
káltatja maga körül, de maga nem munkálkodik önma
gáért. Meglehet, régibb arislokratikus életnézet szemüvegén 
át tekintve nem is látszhalik megvetendő dolognak az oly 
iskolázás, melyben a gyermek urfivá fejük, hogy később 
valódi úrrá lehessen. Gondolom azonban, hogy demokra
tikus irányú korunk mindinkább kijózanít bennünket ezen — 
a tanítás és nevelés ügyét szolgáló férfiakat soha el nem 
kábító — szerencsétlen felfogásból s annak minden vég
zetes következményeiből. Ha pedig ezt korunk nem tenné, 
vagy tenni csak késlekednék is : akkor itt az ideje, hogy 
az iskolák feladatuknak tekintsék a nevelésnél a józan 
demokratikus elveket szolgálni s életszabályzóvá fejleszteni, 
mert nincs is tán foglalkozás, melyben oly szembetűnő 
módon s csaknem mindennap ismétlődő ingerrel nyilvá
nulhatna azon köztapasztalat, mikép mi emberekül közös 
fejlődési alapon állunk. Nincs egyse közöltünk, ki bevég- 
zett tudással, ügyességgel erénykoszoruval szülessék. Nincs
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a szellemi éleiben semmi apától anyától átörökölhető 
tudomány. Ezért a tanulás és gyakorlás s fejlő lelkiesmé- 
retünk által javallott és sürgetett erények hitleljes valósí
tása értelmesedésünk és jellemesedésünk elengedhetetlen 
és mindenkivel egyaránt közös föltételei, melyeknek meg
szerzésénél enmagunknak erőnk és tehetségünk megfeszítése 
mellett kell fáradnunk s önképzésünk sok felelősséggel 
járó feladatain dolgoznunk mig nappal vagyon, mert eljő 
az éjszaka, melyben senkisem dolgozhatik többé. —  Ep 
ezért iskolában s életben felednünk nem szabad, hogy ma 
»úr* csak az, ki lelkesen űzött hivatásszerű munkája után 
önállóvá fejük s közhasznú szolgálatokat a társadalomban 
teljesíteni képes és kész, mert azokra szakszerüleg készült 
és mert azokból tisztességgel megél. Bizonyosan akkor 
tesz a gymnasium is szolgálatot az életnek, melytől külön 
szakadnia sohasem szabad, ha ezen irányban nevel úrrá, 
az az úgy, hogy már az iskola padjain szokjék az ifjú 
azon gondolathoz, mikép az iskolázás napjainkban épen 
nem divatkérdés, nem rangszerzés, nem út a könnyű és 
tétlen élethez, vagy a társadalmi magas és jövedelmező 
állások eléréséhez, de előkészület a közéletben értékkel 
biró oly munkássághoz, mely az embert hasznavehetővé, 
önállóvá s oly értelemben úrrá teszi, hogy ő világosan 
felfogott egyéni hivatásának megfelelő ügyet szolgál, s épen 
ezen önkéntesen vállalt és lelkesen teljesített szolgálat 
alapján emelkedik úrrá. Hogy a közélet ezen correctívumát, 
ezen irányzó nevelői alapgondolatot gymnasiumunkban a 
tanuló ifjúság leikébe plántálhassuk s ott ható és uralkodó 
élő erővé fokozhassuk, legyük összes tanítói foglalkozá
sunkat mindenütt és mindenben lettremenővé vagy más 
szóval munkásságra kötelezővé.

Oly hamar elandalodik a fejlődő ifjú az ügyes előa
dási! tanár szellem fejlesztő magyarázatainak hallgatásakor.
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Élvezetes is lehet az reá nézve, midőn erősebb szellem 
szárnyain emeltetik. Sokszor magára a tanárra is elbűvö
lő hatása lehet annak, ha úgy lelke teljességéből értelmez, 
fejteget, leír, szépészeti bonczolgatásokba mélyed s az általa 
kedvelt tudomány magaslataira emelkedve saját széleskörű 
képzettsége kincsein végig tekint. Alig veszi észre a ke
vésbé tudatos, hogy tanítványai a jóllakott ember délutáni 
siestájára emlékeztető passiv élvezés állapotába sülyedtek, 
minek nevelés érdekéből nagyon ritkán szabadna csak 
megtörnie. „Küzdve küzdjél és bízva bízzál*. Ez az ember 
sorsa Madách szerint. De az ifjú léleknek ezen mélázó 
elandalodása se küzdés, se bizás, hanem hanyatlás a tét
lenségbe, mely sokszorosan ismétlődve renyheséggé válik, 
pedig feliratunk szerint ,hoc instituto pellitur e scholis 
patriae ignavia* ! Czélellenes tehát ezen elandalitó kezelése 
az ifjúságnak, s ellenkezőleg ép az a czélra vezető, ha 
nem emeltetik de emelkedik s nem munkáltat, de mun
kálkodik. Épen ez oknál fogva kell arra törekednünk, hogy 
értelmet, szivet, akaraterőt fejlesztő munkában és munka 
által erősödjék ifjúságunk. Hogy pedig a nevelés sarka
latos feladataival egyedül összeillő ezen öntevékenységét 
az ifjúságnak elérhessük, azért kell minden tantárgy fel
dolgozásakor gondot fordítanunk arra, hogy sokszor és 
sokszorosan számoljon a tanuló mind arról, mit iskolai 
feldolgozás alapján megértett, tud, eltanult s tehát alkal
mazhat, felhasználhat s ügyesen értékesithet, ha lelemé
nyességét, inventióját, gondolkodó útonjárását ki nem fe
lejtjük a számításból s többet dolgoztatunk vele és általa, 
mint mennyit magunk helyette dolgozgatunk. Mint testi 
erőnk csak sok gyakorlás és erőkifejtés feltétele mellett 
gyarapodik, úgy gondolkodás, képzelem, emlékezés, vissza
emlékezés, elmélés és elvonás stb. szintén csak öntevő 
munkásság folytán válnak életképessé. Bizonyosan ide ezé-
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loznak azon módszertani intézkedések, hogy classikusok- 
nál az otthoni preparatiokat, történetnél szakmunkák, kút- 
források olvasgatását, irodalmiaknál egyes irók műveinek 
tanulmányszerű átdolgozását sürgették hajdanta és sürge
tik még inkább ma mindazok, kik az iskolai élet szüksé
geit és természetét ismerik. Bizonyosan ezen alapon ma
gyarázható az is, hogy a tanuló ifjúságtól sürgetik az 
olvasmányok kivonatozását, a stilizálásnál az önálló ter- 
vezgetést, az egyéni felfogást feltüntető birálatos átdolgo
zását mindannak, mi Írásos feladatként előkerül. Ugyanez 
alapon magyarázható az is, hogy szeretjük újabb időben, 
ha nagyobb tanulóink a tanári fejtegetéseket jegyezgetik s 
a szellemi összeköttetés és tevékenység folytonos erősíté
sére czélozva óránkint sokan és egy bizonyos tárgyra vo
natkozólag is többen felelnek s feleleteiket — lömegtani- 
lásnál — írásban feldolgozva beterjesztik. Ezért nyitunk 
szabad tért az otthoni rajzolgatásnak zenélésnek, s oly 
önkéntes vállalatoknak, melyek állal a tanulóságnak er
kölcsileg megengedhető nemes versengése fokozható. Ezért 
tartjuk fen a tanulói dalkarokat, önképző köröket, zene- 
intézeteket, mint melyekben a szépészeti Ízlés tökéletesí
tése melleit a személyes tevékenység élvezetes módon van 
serkentve és támogatva. Ezért lenne kívánatos s gyakor
latba veendő a földrajz tanításánál kirándulásokkal s tu
datos szemlélkezéssel fokozni a tárgy iránti érdekel, a 
természetrajziaknál megfelelő gyűjtések és azok rendsze
res kezelése által tartalmasabbá és közvetlenebbé tenni a 
tanítást. Ugyancsak ezért kívánatos s nálunk tellleg gya
korlatban levő dolog az, hogy a tanár tanulóit magán 
lakásaikon is felkelési s velük otthoni munkásságukról s 
egyéni hajlamaiknak megfelelő kedvteléseikről bizalma
san társalog s lehetőleg az ifjak egyéniségét gyakori 
érintkezésben nyilvánuló tapasztalatok alapján kiismerni
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törekedvén, óhajt szellemi alakulásuknak irányt adva 
befolyni.

És itt egy kellemetlen tapasztalatról is említést kell 
tennem, s ez az, hogy épen alföldünkön az újabb kor 
természetének megfelelő s magában véve eléggé örvende
tes, de az iskolai életben következményeinél fogva sok 
kellemetlenséget okozó átalakulás észlelhető. Ez pedig ab
ban áll, hogy a szerényen díjazott hivatalos, vagy szokás 
szerint úgynevezett úri osztály gyermekei fogyó arányban 
lálogafják a gymnásiumot; ellenben a jobb módú iparosok 
és földmivesek gyermekei évente fokozódó számban lépnek 
a tudományos szakpályákra előkészítő gymnasiumokba az 
alföldön. Ebből keletkezik aztán egy nehezen elhárítható 
baj az iskolai életre. A műveltebb családok mind kevésbé 
támogatják házi nevelői hatásukkal az iskolát, a kevésbé 
műveltebbek támogatása pedig alig kielégítő, sőt legtöbb
ször visszás. így az iparos és földmives osztályhoz tartozó 
szülői körök legtöbbje — tisztelet a kivételeknek — nem 
kísérheti kellő figyelemmel a gymnasiumba lépő s felső 
osztályokba emelkedő ifjúnak sem iskolai, sem otthoni 
életfejlődését. Hamar feléje kerekedik sok esetben a fiú 
a szülőknek az ezek előtt mystikus és azért tiszteletre 
méltó német, latin, görög, szépészeti és történelmi tanul
mányainál fogva, hajlandók lesznek benne hozzá tartozói 
többet, maguknál tökéletesebbet látni s igy lassacskán ő 
irányoz, de nem irányoztatik, ő válik hangadóvá, s fele
lősség nélkül uralkodóvá akkor, midőn még koránál fogva 
mások kormányzása alatt kellene állania s igy kiszakad a 
család azon fegyelmező befolyása alól, mely természet 
szerint az iskolai tanítás és nevelés leghatalmasabb szö
vetségese. Bizonyosan alföldünkön ez egyik oka annak, 
hogy erős küzdelemre hiv naponta és évente az a mind
inkább elharapódzó hivalkodás, az a foglalkozónak látszó



semmit levés, az a renyhe passivilas, mely az iskolát szel
lemi szórakozás, kedves időtöltés, de nem szellem és 
jellem képző munkásság színhelyévé tenni óhajtaná. Bizo
nyosan innen származik azon már Eötvös által panaszolt 
„úrfi* tanulóság, mely beteg képzelettel megalkotott lég
várakat épit, midőn jövőjére gondol, de nem hajlandó dol
gozni, hogy magának igazi jövőt hasznavehető képzettsé
ge és munkássága által bizlositson. Ezen nemzedékből 
válik aztán azon úri ncmzettség, mely követelések, vágyak, 
remények tekintetében az előbbi évtizedek úri osztályának 
jellemére vall, de ama úri nép lelkűidének finomságát, 
kedélyének önzetlenségét s közérdekű eszmék iránti áldo
zatkészségét tekintve sem megbízható munkássá, sem ne
mesen gondolkodó úrrá nem alakul. Ennek ellenében 
azután az eddigi úri családok nemzedéke az anyagi gon
dok alig elviselhető terhe alatt szomorú lemondással visz- 
sza lép a földmivesek és iparosok osztályába s családi 
befolyás és hagyományos megszokások folytán lesz keve
set érő iparossá, vagy hívatlan s ezzel szerencsétlen gaz
dává.

Ezek az iskola hatáskörén kívül álló nehézségek, 
melyekkel mai nap szintén számolnunk kell, s bár leg
távolabbról sem lehet jogunk és okunk a társadalmi osz
tályok ezen szerepcseréjét akadályozni, s ezzel valami 
újabb kasztrendszer mellett szót emelni : de óvatossággal 
dolgoznunk kell azon, hogy az emelkedő csoportok szel
lemben, gondolkozásban, munkaképességben váljanak olya
nokká, minőkké leendő foglalkozási körüknél fogva lenniük 
kell, s a közhasznú tevékenységben és alapos önképzés
ben lássák azon életczélt és feltételt, mely a gymnasiumba 
lépőre vár úgy tanulói éveiben, mint az ezek által előké- 
szilett életben. E munkájában a gymnasiumot a társadalmi 
átalakulás jelen napjaiban kevésbé támogatja a család s
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a társadalom, mint hajdanta s igy a feladat teljes súlyával 
és felelősségével annál inkább nehezedik a közép isko
lákra, melyek ez irányú hatásának elégtelenségét fent 
és lent, kormánykörök és társadalmi osztályok sokszor 
panaszosan s vádaskodva emlegetik.

Jelentékeny szolgálatot tehetnének a gymnasiumi ta
nítás- és nevelés-ügyének azon lelkes családi körök, me
lyekhez a vidéki tanulóság ellátásra befogadtatik, ha ott
hon a tiszteletet érdemlő nagykorúakat megillető felügye
leti jog tapintatos gyakorlása által oda hatnának, hogy a 
tanulóság tervszerű munkásságban éljen s növekedjék. 
Teszik is ezt dicséretre méltó buzgósággal némelyek, hol 
a műveltek társalgása s tanulmányok iránti érdeklődése 
ébren tartja az ifjúságban a kedvet és czéltudatot arra 
nézve, hogy ne engedje magát öntevő tanulmányokban 
elbágyadni s elerőllenedni, mert tudományos életpályára 
készülőnek sokhoz értenie, csaknem minden iránt érdek
lődnie kell, mi a szellemi élet gyarapodását előmozdít
hatja s ezt az eredményt nem időnként felbuzduló dilet- 
lantiszmus, de következetesen űzött, s folytonosan foko
zódó önművelés mellett érhetni el. Igen, de mennyi 
családi kör nem érvényesíti ez irányban sem üdvös be
folyását s szórakoztat mikor munkáltatnia kellene s ké
nyeztet midőn szellemerősitő irányban hatnia volna kö
telessége 1

Pedig épen ellenkezőleg, ha iskola és társadalom 
egyetértve oda hatnak, hogy a tanulóság hivatásszerű 
munkásságát kedvteléssel, fokozódó lelkesedéssel űzze : 
akkor leginkább megfelelünk azon modern hasznossági 
követeléseknek, melyeket Locke, Trotzendorf, Komenius s 
legutóbb Frary hangoztatott. Mert csak igy nyerünk egy 
munkában edzett s megszokott és kedvvel űzött mun
kásságánál fogva hasznavehető és megbízható ifjú nem-
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zedéket, melynek aztán szellemén és jellemén fölvillan a 
főiskolánk homlokzatát díszítő ama feliratnak befolyása : 

»Hoc instituto pellitur e scholis patriae ignavia.* 
Vajha ilyen irányban hatnunk s a művelt közönség 

önkéntes segítségének bevonásával eredményhez jutnunk 
sikerülne s hozzá járulhatnánk mi is az Eötvös József 
által hangoztatott ama panasz eloszlatásához, hogy gym- 
nasiumaink úrfiakat nevelnek, mert hisz nem urfíakat 
nevelni a cél, de öntudatos szellem-munkásokat, kiket nem 
származás, rang, hivatalos állás, de közhasznú munkás
ság avat úrrá, az az tiszteletre méltó, befolyásos, mások
nak ésszerű irányt adni képes vezérférfiakká, kiknek érté
két az alapos képzettség folytán lelkesen űzött közhasznú 
munkásság biztosítja.

(Benka §yula,

Je g y z e t .  Miután a programra-értekezés megírására fölkért tanár várat
lan munkahalmaz által akadályozva lett vállalkozásában, kötelességének tartá alul
írott az iskolai élet állapotát s abból eredő törekvéseket ismertető eme sorait az 
értesítőbe ékelni. Szolgáljon a kényszer-helyzet mentségül arra nézve, hogy a 
szerénységet és ifjabb tanártársak iránt tartozó collegialis figyelmet látszólag félre
téve, rövid idő alatt már másod ízben kéri ki az olvasó közönség szives türelmét 
és figyelmét közleménye iránt. Benka Uyultt.
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ÉVI JELENTÉS.

i

Tiszti személyzet.
A.) A f ő is k o la i  tan ácsi, mely a főgymnasiumot fentartó 

patronatus által választva, az iskolai életet ellenőrzi s az Espe- 
resség jóváhagyásának reményében az anyagi és szellemi érde
kekben a tanárkar tájékoztató véleményadása mellett intézkedik. 
Elnöke ezen főiskolai tanácsnak nt. Á c h i m  Á d á m  esperes, 
kinek elnöktársa ns. Z s i l i n s z k y  M i h á l y  orsz. képviselő s 
egyúttal a békési ág. hitv. evang. Esperességnek felügyelője. 
Tagjai a f ő i s k o l a i  t a n á c s n a k :  a.) vidékiek : H o r v á t h  
Sámuel érd. esperes, H a a n Lajos csabai, M a s z n y i k János 
t.-földvári, C s e r m á k  Kálmán t.-komlósi, ifj. J e s z e n s z k y  Ká
roly m.-herényi és P e t r o v i c s  Soma szentesi lelkészek. Kol
ler Gábor uradalmi nyug. számtartó, K e m é n y  Mihály kir. tan- 
felügyelő, S z é k á c s  István jószágigazgató, T a v a s z y  János dr. 
L a u r o v i c s  János orvos, U r s z i n y i János ügyvéd és V i- 
d o v s z k y János, b.) helybeliek: S á r k á n y  János érd. espe
res, id. M i k o 1 a y Mihály birtokos, H a v i á r Dani egyházi 
felügyelő és orsz. képviselő, S z i r á c z k y  János tanító, P ó 1 
Dániel főjegyző, D a n e s  Béla jegyző, dr. S z l o v á k  Pál or. 
vos, P o n y i c z k y  Sámuel birtokos. Továbbá a tanárkarból a 
nyugalmazott s főgymnasiumunk körül szerzett érdemeinek némi 
méltánylásául élete fogytáig tanácsosnak választott T a t a y Ist
ván volt igazgató s a tettleg működők közül C h o v i n  Károly, 
D e l h á n y  i Zsigmond, M i h á 1 f i József, M o r a v c s i k  Gé- 
za és B e n k a Gyula.

B ) Ig a * g a t6  : B e n k a Gyula, ki egyúttal régebbi e ne"
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mű alkalmaztatását tekintve a főgymnasium felső osztályaival 
kapcsolt tanítóképző intézetnek is igazgató-tanára.

C. ) P é n z - ,  és g azd u s ííg tig y i vezeték. A számvevőség 
elnöke K o l l e r  Gábor, tagjai : S á r k á n y  János, D a n e s  
Béla, P ó 1 Dániel, S c h u l z  Jenő, P e t r o v i c s  Soma, H a r- 
s á n y i Sándor, dr. S z l o v á k  Pál, S z i r á c z k y  János és 
felügyeleti jogánál fogva a nt. Esperes ur. Főiskolai pénztáros és 
ephorus : D e 1 h á n y i Zsigmond. Gazdatiszt : Mikolay János.

D. ) Tanerők.
a) R e n d e s  g y m n a s .  t a n á r o k :
1. ) Benka Gyula igazgató, — előadta a VII. és VIII-ban a 

bölcsészetieket s a VIII-ban a vallástant. Külön a tanítóképző 
két felső osztályában a neveléstani tantárgyakat s az összes kép
zőbelieknek együttesen az éneklést. Heti óraszáma : a gymnasi- 
umban 6 s a képzőben is 6.

2. ) C h o v á n Károly, osztályfő a VIII-ban, — tanított a 
VII és VIII-ban physikát, Ill-ban latint és földrajzot. Heti óra
száma 17.

3. ) D e 1 h á n y i Zsigmond, osztályfő a II-ban, — tanított 
a II-ban latint, földrajzot és számtant s az I-ben magyart és szám
tant. Heti óraszáma 20.

4. ) K i c s k a Dániel, — tanított V-ben latint és valJástant 
s a tanítóképző négy osztályában az egyházi zenét, biblia és ká
té-ismét, s a tot nyelvet. Heti óraszáma a gymnasiumban 8, a 
képzőben 11.

5. ) K u 1 1 i k Endre, — tanított a VI-ban latint és néme
tet, a VII-ben latint és görögöt s végre az I-ben a szabadkézi mér
tani rajzot. Heti óraszáma 21, — betudván nála, úgyszintén alább 
Lányi és Mihálfi óra-mennyiségénél is az önként vállalt rajzórá
kat, melyekért azonban a vállalkozók külön dijaztatnak.

6. ) L á n y i Gusztáv, — tanított a IV-ben vallást, magyart 
az V-ben görögöt, a VI-ban görögöt és vallást s a II-ban a sza
badkézi mértani rajzot. Heti óraszáma 19.

7. ) M i h á l f i  József, osztályfő a VI-ban, — tanított a 
VIII-ban történelmet, a VI-ban magyart és történelmet, a IV-ben 
történelmet és földrajzot s a IV-ben és Ill-ban a rajzoló geomet
riát. Heti óraszáma 21.

8. ) M o c s k ó n y i József, osztályfő a IV-ben, — tanított
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El IV-ben latint és németet s a VIII-ban latint és görögöt. Heti 
óraszáma 18.

9. ) M o r a v c s i k  Géza, osztályfő az V-ben, — tanított 
a VIII-ban magyart és németet, az V-ben magyart, németet és 
történetet s a II-ban magyart. Heti óraszáma 18.

10. ) S z e m i a n Dániel, osztályfő az I-ben, — tanított 
I-ben latint, vallást, németet és íöldrajzt, a II-ban vallást és né
metet s a 111-ban németet. Heti óraszáma 20.

11. ) S z e n d i György osztályfő a VII-ben, — tanított IV. 
V. VI. VII és VIII-ban mathematikát s a VII-ben németet. Heti 
óraszáma 16.

12. ) dr. Z s i l i n s z k y  Endre osztályfő a Ill-ban, -— taní
to tt a Hi bán vallást, magyart, történelmet, a VII-ben vallást, 
magyart és történelmet. Heti óraszáma 17.

b. ) Helyettes tanár N e u m a n n  Jenő, ki az i885/e tanév 
elején megválasztatván, — tanított a Ill-ban számtant, a IV. V. 
VI ban természetrajzot és a tanítóképzőben különböző osztályok
ban számtant, egészségtant és németet. Heti óraszáma a gymna- 
siumban 9 és a tanítóképzőben szintén 9.

c. ) V a l l á s t a n á r o k u l  a róm. kath. ifjúságot tanítot
ta  a jelen tanév elején a VII- és VlII-belieket főtiszt. D i n y a 
János, ki azonban utóbb az ifjúságnak és tanárkarnak nagy sajná
latára súlyosan megbetegedvén, sőt hívei köréből az élet és halál 
ura által elszóllittatván, tiszt. E r d é l y i  Lajos s. lelkész által 
pótoltatott, mint ki különben is a III—Vl-belieket az egész tan
éven át vezette. Az I és II-ban a rom. katholikusoknak a vallást tanitá 
tiszt. V a r g a  Domokos József minor, áldozó lelkész, ki azonban 
a tanév utolján másfelé szóllittatott. A görög keletieket tanitá az 
úgy magas koránál mint betegeskedésénél fogva csaknem 30 évi 
katechétai működéséből lelépett nt. D a v i d o v i c s  István szen
tesi lelkészt felváltó s püspökileg kinevezett tiszt. A r d e 1 e- 
a n József kétegyházi lelkész. Az izraelitákat S c h i f f  Adolf 
helybeli tanító részité megfelelő tanításban.

d. ) T o r n a t a n á r  O l á h  Miklós, ki minden gymnas, 
osztályt külön heti két órában gyakorolván, válogatott ügyesebb 
tornázókból diszcsapatot szervezett, s önként vállalkozókat külön 
díjazás mellett a vivásra is tanította. Ugyancsak ő vezette az I 
és II-ban a szépirási gyakorlatokat, valamint a fürdésre alkalmas



időszakban ellenőrizte a fürdő csapatokat s úszási gyakorlatokat 
a főgymn. tulajdonát képező fürdő helyiségben. Heti óraszáma 20.

e. ) Műének és zenetanárokként közreműködtek a tanuló ifjú
ság körében alakult dalkar vezetésénél B e n k a  Pál és C h o* 
v a n  Zsigmond.

A működő tanárok összege 21.
f. ) G y ű j t e m é n  y-ő r ö k : múzeumé C h 0 v á n Károly, 

könyv- és régiség-táré M i h á 1 f i József, zeneintézeté B e n k a  
Gyula, tornaszerelvényé O l á h  Miklós, rajzgyüjteményé L á n y i  
Gusztáv.

—  1?  —
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II.

A bekeblezett tanulók névsora.
I. osztály.

(Osztályfő : S z e m i á n.)

Andrejczo Jenő g. kath. Kálmán-puszta Abanjm.
Ardeleán György g. kel. Kurta-Kér Aradm.
Bakos Gyula ág. h. ev. Orosháza Békésm.
Bangya Géza r. kath. Szarvas ,
Benka Pál ág. h. ev. » ,
Bobvos Soma , » » ,
Boróczy László r. kath. Draksina Temesm.
Bozóky György r. kath. Kun-Szt-Márton Jász-N-Kun-Szolnokm. 
Danes Szilveszter ág. h. ev. Török-Szt-Miklós „
Danczky Sándor r. kath. Gyula Békésm.
Deheleán Adrián g. kel. Batucza Aradm.
Diamant Henrik m. v. Endröd Békésm.
Exterde Vilmos br. r. kath. Kis-Jenő Aradm.
Fericsán György g kel. Agris ,
Gyurik Mihály ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Gyurik Ödön , , Nagylak Csanádm.
Grosz Náthán m. v. Szarvas Békésm.
Havassy János r. kath. , ,
Hunvady István „ Mágocs Csongrádm. Magánt.
Klein Árpád ág. h. ev. Hegyes-Királyság Csongrádm. 
Komáromy Géza ev. ref Gyoma, Békésm.
Komlósszky Pál ág. h. ev. Szarvas ,
Kondacs Soma » , »
Koren Pál ág. h. ev. Pitvaros Csanádm.
Kotoráes Dusán g. kel. Batonya „ Magánt.
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Kralovanszky János ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Lengyel Sándor , » » »
Lustyig János » » „ »
Lusztig Sándor m. val. » >
Mezei Jenő , , Dévaványa Jász-N-Kun-Szolnokm.
Mihálfy Károly ág. h. ev. Fillöp-Szálás Pest-Pilis-Solt-Kiskunm. 
Misik János » , Szarvas Békésm.
Mollerovics Mihály g. kalh. Sósdia Temesm.
Oszterland Gyula r. kalh. Szarvas Békésm.
Paal Zoltán r. kalh. Nyék-Látháza Borsódm.
Panajolh Sándor r. katli. Lippa Aradm.
Páska Demeter g. kel. Gyula-Varsánd Békésm.
Petrasovics Béla r. kath. Gyalu-puszta J-N-K-Szolnokm.
Placht Béla „ » Écska Torontálm.
Ponyiczky Kálmán ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Povázsai János » » » »
Práznovszky Ferencz r. kath, t »
Rácz Kálmán ev. ref. Endröd ,
Rakovicz Dezső ág. h. ev. Janka-Hid Torontálm.
Remes Antal r. kath. Csorvás Békésm.
Revuczky János ág. h. ev. Alberti Pest-Pilis-Solt-Kiskunm. 
Schlesiger Ede m. v. Szarvas Békésm.
Such István ág. h. ev. Csorvás »
Sulcz István » » Szarvas ,
Sulcz Sándor , „ , »
Sziráczky Kálmán ág h. ev. Szarvas Békésm.
Szlovák Pál » » » >
Szpisják János » » » »
Tamás Fulvio g. kath. , ,
Thury János ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Tőry Dezső r. kath. Puszta-Tenke Jász-N-Kun Szolnokm. 
Trnovszky Márton ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Tusják Pál ,  ,  , ,
Vangyel Uzád g. kel. Orosháza , Magánt.
Veres Sándor ág. h. ev. Rékás Jász-N-Kun-Szolnokm.
Vidovics István r. kath. Orosháza Békésm. Magánt 
Vukovics Imre r. kath. Nagy-Margita Torontálm.

Összeg : 62.
2*
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II. osztály.
(Osztályfő : D e 1 h á n y i.)

Bácsy Gyula ev. ref. Szarvas Békésm.
Baltazár Gyula ág. h. ev. Nagy-Bocskó Marmarosm.
BalLazár János ág. h. ev. , ,
Belopoloczky György ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Blatnyák György „ , Butyin Temesm.
Blázy Lajos , , Kis-Körös Pest-Pilis-Solt-K-Kunm.
Borgulya Ferencz , „ Szarvas Békésm.
Borgulya Pál * „ ,
Bosnyák Lajos r. kalh. , »
Bottá Pál g. kel. Mácsa Aradm.
Brusznyiczky Pál ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Csapó Samu » » » »
Fiidán Emil g. kel. Gurahoncz Aradm.
Fölföldy Ottmár ág. h. ev. Szelvény Jász-N-Kun-Szolnokm.
Franko Aurél g. kel. Ottlaka Aradm.
Frecska János ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Fuchsz Béla m. v. » »
Gyebnár Pál ág. h. ev, Nagylak Csanádm.
Harsányi Béla » , Orosháza Békésm. Magánt.
Harsány i László, > » ,  »
Hering János r. kalh. » ,
Hrdlicska Lajos ág. h. ev. Nagylak Csanádm.
Hunyadi Vilmos ev. ref. Orosháza Békésm.
Huszerl János m. v. Szarvas ,
Judt Pál ág. h. ev. Cservenka Bács-Bodrogm.
Kardos Zsigmond ev. ref. Tisza-Nagyrév Jász-N-Kun-Szolnokm. 
Kernuch Zoltán ág. h. ev. Sándorfalva Torontálm.
Kövesdy Károly r. kath. Kun-Szentmárton Jász-N-Kun-Szolnokm. 
Kraft Dani ág. h. ev. Pankota Aradm.
Králik Dani , » Szarvas Békésm*
Králik Pál , , „ ,
Krsnyák Mihály ág. h. ev. » ,
Lichtenstein Zoltán ág. h, ev. Orosháza Békésm.
Lózsa Kálmán s , Puszta-Porgány Torontálm.
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Lózsa Zoltán ág. h. ev. Puszta-Porgány Torontálm.
Lusztig Sándor m. v. Budapest.
Melis Mihály ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Micsátek Lajos ág. h. ev. Kiszács Bács-Bodrogm.
Mocsáry Dénes ev. ref. Puszta-Kakat Jász-N-Kun-Szolnokm. 
Molitorisz Lajos ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Opauszky Lajos » » » ,
Oszlár Károly r. kath. Batonya Csanádm
Pesina Ede ág h. ev. Derekegyházpuszta Csongrádm.
Petricz József r. kath. Szarvas Békésm.
Podani Pál ág. h. ev. „ » Év. k. k.
Popovics Lörincz g. kel. Agris Aradm.
Robicsek Sándor m. v. Szarvas Békésm.
Rosenberg Gusztáv m. v. , „
Rupcsó Károly r. kath. Körös-Ladány Békésm.
Saja Sándor ev. ref. Öcsöd ,
Salacz Aladár r. kath. Szarvas „
Schäfer János ág. h ev. Liebling Temesm.
Schwieger Sándor r. kath. Szarvas Békésm.
Slajcho Mihály ág. h. ev. » ,
Somogyi Béla ev. ref. , „
Színák Soma ág. h. ev. Nagylak Csanádm.
Szrnka György ág. h. ev. Szarvas Békésm,
Szrnka István , » » »
Tóth Károly ev. ref. Rittberg Temesm.
Túri Gábor ág. h ev. Szarvas Békésm.
Valentinyi Sándor ág. h. ev. Mezö-Berény Békésm.
Vitalis János » „ Sz.-Tamáspuszta Jász-N-Kun-Szolnokm.
Zomor Jenő r. kath. N.—Köveres Temesm.

Összeg : 63.

III. osztály.
(Osztályfő: dr. Z s i l i n s z k y . )

Albrechtovics Gusztáv, r. kath. Kondoros Békésm.
András Pál, ág h. ev. Szarvas »
Argalás Samu , , Nagy-Palánka Bácsm.
Bán Miklós ev. rét. Tisza-Bura Jász-N.-K.-Szolnokul.
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Monor Pets-Pilis-Solt-K.-K.-m. 
Békésm.

Bonomi Győző r. kath Cs.-Apácz Csanádm.
Bozóki Mátyás „ , Kun-Szt.-Márton Jász-N.K.Szolnokrr>.
Breuer Mór m. v. Déva- Ványa » » »
Csernák Soma ág, h. ev Szarvas Békésm.
Dauda Pál » „ s ,
Debreczeni János ev. ref. Túr-Keve Jász-N.-K.Szolnokm.
Ébner Jenő ág. h. ev. S.-Göböljárás » » »
Fischbein Soma m. v. Szarvas Békésm.
Forschner Mór » » , »
Gaál Pál ág. h. ev. , „
Grexa János » „ , „
Grün Endre m. v , ,
Gyebnár István ág. h. ev. „ »
Hupka Mihály
Huszerl Soma m. v. Szarvas 
Hutiray Gyula r. kath. Szt.András ,
Józsa Márton , , Szarvas „
Klein Béla ág. h. ev. P-Királyság Csongrádm.
Krebsz Gyula r. kath. Szt.-András Békésm.
Laukó Dezső ág. h. ev. Szarvas „
Ledniczky Miklós r. kath. Kun.-Szt.-Márton Jász-N.-K.-Szolnokm. 
Liszka Gyula 
Lustyik János 
Makula Károly 
Marcsek György 
Matheidesz Géza 
Medvegy György 
Melich János
Mocskónyi Zsigmond ág. h. ev. , »
Monspart István r. kath, P.-Csákó »
Piltz Mihály ág. h. ev. Mező-Berény. „
Remess Gyula r. kath. Csorvás ,
Rideg János ág. h ev. Szarvas ,
Rottmann Sándor m. v. s ,
Robicsek Soma „ t ,
Rózsa Béla r. kath. Szentes Csongrádm.
Saja Imre ev. ref. Öcsöd Békésm.
Schreiner Albert m. v. Torök-Szt.-Miklós Jász N.-K.-Szolnokm.

ág, h. ev. Szarvas Békésm.
n » Kondoros ,
» » Orosháza s
» » Szarvas ,

» Vukova Temesm.
» Szarvas Békésm.

» » » »
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Stark Dezső r. kath. Makó Csanádm.
Szemethy Elemér r. kath. K.-Ladány Békésm. 
Szögyi István ev. ref. T.-Süly Jász-N.-K.-Szolnokm. 
Tischu János r. kath. Csanád- Apácza Csanádin. 
Tolnay Ferencz ev. ref. Szt.-András Békésm.
Tóth Lajos ág. h. ev. T -Komlós ,

Összeg : 48.

IV. osztály.

(Osztályfő: Mo c s k ó n y i . )

Baghy Pál r. kath. Kaszaper Csanádm.
Balta Kálmán , „ Baltonya „
Barbosz Arthur g. kel. Gyirok Temesm.
Basztitsz György , „ Lippa ,
Bélics Gyula r. kath. Uj-Pécs Torontáli«.
Benczúr Mihály ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Boróczy Dezső r. kath. Dragsina Temesm.
Bukovinszky Mihály ág. h. ev. Tót-Komlós Békésm.
Buzy János , , Szarvas ,
Csermák Sándor , , Szeghalom ,
Csuray Imre ev. ref. Szentes Csongrádm.
Deheleán Gyula g. kel. Batucza Aradm.
Eürdögh Ferencz ág. h. ev. Budapest.
Gaylholfer István , , Puszta-Kiírt Jász-N.-K-Szolnokm.
Gullmann Miksa m. v. Szarvas Békésm.
Harsányi Sándor ev. ref. Túr-Keve Jász-N.-K -Szolnokm. 
Hellebrant István ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Hoffmann Béla r. kath. Gyula ,
Kolényi Mladén ág. h. ev. Aradácz Torontálm.
Losonczy Géza r. kath. Arad Aradm.
Marcsek Lajos ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Micsátek Vladimír » » Kiszács Bácsin.
Mihálfi Emil » » Fülöpszállás Pest-P.-S.-K.-Kunm.
Miklóssy Ferencz » , Csővár. ,
Milován Valér g. kel. Mondorlak Aradm.
Molnár Mihály ev. ref, Gyoma Békésm.
Németh Elek r. kath. Buttyin Aradm.



Ottahal Jenő r. kath. Szolnok Jász-N.-K -Szolnoki». 
Papp Károly , , Nagy-Báród Biharm.
Pecsenye Dezső ág. h. ev. Nagylak Csanádm.
Petrás György „ » Szarvas Békésm.
Povázsai Gábor » » » >
Rakovitz Ágost , „ Jankahid Torontáli».
Salacz Ferencz r. kalh. Szarvas Békésm.
Schiff Jenő m. v. , ,
Siprák Ernő r. kath. Zichifalva Torontáli». 
Starkemberg Béla ág. h. ev. Mosnicza Temesm. 
Stäintz Kálmán r. kath. Nagy-Várad Biharm. Év. k. k. 
Sváby Gyula „ » Szarvas Békésm.
Szafhmáry Béla ev. ref. Vinga Temesm.
Török Zoltán r. kath. Makó Csanádm.
Vitálisz István ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Wallner János » ,  M.-Berény »
Wilim István „ , B.-Csaba »
Winternitz Miksa r. kath, Szarvas ,

Összeg ; 45.

V. osztály,
(Osztályfő: M o r a v e s i k . )

Bácsy Dani ev. ref. Gyoma Békésm.
Balassovich Sándor ág. h. ev. Hódos Temesm.
Bállá Károly r. kalh. Kun-Szt.-Márton Jász-N.-K.-Szolnokm. 
Baltazár János ág. h. ev. Betlér Gömörm.
Baros Dezső » » Bán falva Békésm.
Berthóty István r. kath, Mező-Berény ,
Bogdán Aurél g. kel. Gyulicza Aradm.
Brengl János ág. h. ev. Gyoma Békésm.
Brózik Lajos , , Mező-Berény » Tank.
Buday István g. kath. Kurtics Aradm.
Czinkoezky Márton ág. h. ev. Szarvas Békésm. Tank.
Danes József » , Török-Szt.-Miklós Jász-N.-K.-Szóinkra.
Demcsák János » s Szarvas Békésm. Tank.
Erős Béla , „ Czegléd Pestm. Kibet.
Faur János g. kel. Pankota Aradm.
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Fiidán Aurél g. kel. Gurahoncz Áradni.
Frankó György , , Ollaka »
Gerber Miklós ág h. ev. Szeghegy Bácsin. 
Gubás Tódor g. kel. Gyula Békésm.
Gyáni Gyula ev. ref. Vésztő »
Halmay József ág. h. ev. Makó Csanádm. 
Harsányi István , , Orosháza Békésm.
Haty Sándor ev. ref. Mező Berény » 
Istvaneszku Eftin g. kel. Batta Krassóm.
Jahn Róbert, ág. h. ev. Verbász Bácsin.
Junga Béla ág. h. ev. Arad Aradm.
Jurenák Emil » , Budapest.
Kepenyes Mihály » „ Szarvas Békésm. Tank.
Kliment András „ „ Csaba „
Kolozsi András ev. ref. M.-Berény ,
Konyecsni János r. kath. Csaba »
Krizsán Miklós g. kel. Nagylak Csanádm. 
Litauszky Pál ág. h. ev. Aradácz Torontóim. 
Moczkovcsák György ág h. ev. Csaba Békésm. 
Molnár Miklós ev. ref. Öcsöd „
Neu Sándor m. v. Szarvas ,
Nikolajevics Szilárd g. kel. Dinyés Torontóim. 
Fetrilla Miklós , , Mácsa Aradm.
Pivár Rezső r. kath. Gyula Békésm. Magánt. 
Popovics János g. kel. Gyula-Varsánd Aradm. 
Reguly György ág. h. ev. Kondoros Békésm. 
Ribárszky Pál , , Szarvas ,
Rohoska Mátyás , » . , Tank.
Schwarcz Frigyes m. v. Csaba ,
Such Béla ág. h ev. Csorvás ,
Szabados József r. kath. Batonya Csanádm. 
Szántó János ev. ref. Temesvár Temesm.
Szlovák Emil ág. h ev. Szarvas Békésm.
Szrnka János » » , » Tank.
Sztachó Géza r. kath. Gyula ,
Szucsu János g. kel. Kétegyháza »
Udvardy Sándor ág. h. ev. Gzegléd Pestm. 
Vlasies Nándor r. kath. Szarvas Békésm.
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Vonyiga Dávid g. kel. Gyula Békésm. 
Vukuleszku József „ Sólymos Aradm. 
Weisz Soma m. v. Körös-Tarcsa Békésm. 

Összeg : 56.

VI. osztály.
(Osztályfő : Mi h á l  fi.)

Ancs Philemon g. kel. Arad Aradm. Magánt.
Bácsy Béla, ev. ref. P.-Szakálas Jász-N.-K.-Szolnokm.
Baghy Mihály r. kath. P.-Kaszaper Csanádm,
Banner Jenő , Békés Békésm.
Barbosz Géza g. kel. Gyirok Tetnesm.
Bella Mátyás ág h. ev. B.-Csaba Békésm.
Boros Károly ev. ref Körös-Tarcsa ,
Desszanu Popovics Adrian g. kel. Arad Aradm. Magánt.
Diamant Lajos m. v. Endrőd Békésm.
Diener Lajos ág. h. ev. Uj-Verbász Bács-Bodrogm.
Dörgő Dániel ev. ref. M.-Túr Jász-N.-K.-Szolnokm,
Ébner Béla ág. h. ev. P.-Göbölyjárás >
Gaal János , , Szarvas Békésm. Tank.
Gaylhoífer János ág. h. ev. P.-Kürth Jász-N.-K.-Szolnokm.
Göbölyös Lázár g. kel, Sajlény Csanádm.
Gyalay Dezső ev. ref. Gyula Békésm.
Hellebranth János ág. h. ev. Szeghalom Békésm.
Járosy János , „ Tót-Aradácz Torontálm
Kemény Szilárd » » Makó Csanádm.
Klein István , , Uj-Soové B-Bodrogm. Magánt. Meghalt.
Kóczy Mihály , „ Szarvas Békésm. Tank.
Körösi Dezső „ „ B.-Csaba
Kunoss István „ „ Orosháza
Lukács Sándor r. kath. Gyula 
Marcsek István ág. h. ev. Szarvas 
Marsai Pál
Molitorisz Lajos,, „ Rittberg Temesm.
Monszpart Dezső r. kath. P.-Csákó Békésm.
Oberländer Jakab ág. h. ev Uj-Verbász Bács-Bodrogm.
Otrok Lajos r. kath. Sarkad Biharm.
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Palkovics Mihály ág. h. ev. Szarvas Békésm. Tank.
Pantos János g kel. Nagy-Bél Áradni.
Petrilla László » „ Mácsa. „
Petrovics György „ „ Szabadhely „
Pohl Gábor ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Rolh Aladár , ,, Ö-Verbász Bács-Bodrogin.
Schäfer Soma m. v. M.-Berény Békésm.
Schreiber Lipót „ Kondoros „
Szlávy Pál r. kalli. Budapest.
Sztovicsek Antal r. kath. Zsombolya Torontálit!.
Szűcs Elemér ev. ref. Vésztő Békésm.
Tatay Imre ág. h. ev. Tengőd Tolnám.
Thaisz Géza „ ,, Csorvás Békésm.
Tóth Emil r. kath. Túra Pestm.
Thuróczy Endre ev. ref. Szeghalom Békésm.
Valenlinyi János ág. h. ev. M.-Berény „
Weidinger Gyula „ „ Gyoma ,,
Zűsz Izidor m. v. Szarvas „

Összeg : 48 .

VII. osztály.

(Osztályfő : S z e n d i.)

Balogh János r. kath. Csaba Békésm. Magánt.
Bertóthy Károly , Mező-Berény Békésm.
Bloch Vilmos m v. M.-Túr Jász-N. Kun-Szolnokm.
Bossányi Elemér ág. h. ev. Magy, Bánhegyes Csanádm. Magánt. 
Csillag Abris m. v. M.-Túr Jász-N-Kun-Szolnokm.
Deutsch Henrik m. v. Szarvas Békésm.
Drechsler Gyula báró r. kath. Békés Békésm.
Durkó Imre ev. reí. , »
Erdős Dezső , , Mező-Túr Jász-N-Kun Szolnokm.
Égető Ödön , „ Hód-Mezö-Vásárhely Csongrádm.
Fejér Imre r. kath. Körös-Ladány Békésm.
Godán Ferencz ev. ref, Szerep Biharm.
Hankó Márton ág. h. ev. Csaba Békésm.
Ilunyady Lajos r. kath. Mágnes Csongrádm.
Illésy Alajos ev. ref. Gyoma Békésm.
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Jantyik László r. kath. Békés Békésm Magánt. Év. k. k. 
Kéri Zoltán ev. rét. Doboz ,
Korbuly Mihály r. kath. Magy.-Bánhegyes Csanádm.
Kovách Géza ág. h. ev. Csépa Jász-N.-Kun-Szolnokm. 
Kubánvi Emil „ „ Petrovácz Bácsm.
Lövi Izrael m. v. Szentes Csongrádm.
Mogyoróssy Elek r. kath. Battonya Csanádm.
Németh Ödön „ ,, Nagy-Buttyin Aradm. Magánt.
Omazta Sándor ág. h. ev. Csaba Békésm.
Polcz József r. kath. Békés »
Sass László ág, h. ev. Szegszárd Tolnám.
Sárossv Gyula ev. ref. Szarvas Békésm.
Schreiber Vilmos m. v. MezöTúr Jász-N.-Kun.-Szolnokm. 
Schwarz Adolf ,, „ KörösLadány Békésm.
Simonyi Zoltán ev. ref. Békés „
Szegedi László „ Tisza-Földvár Jász-N-Kun-Szolnokm, 
Szlávv Kálmán r. kath. Budapest Pestm.
Teleszku György g. kel. Szerb-Csanád Torontálm.
Torkos Imre ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Tóth Antal r  kath Túra Pestm.
Tóth Mihály ev. ref. Körös-Tartsa Békésm.
Trnovszky János ág. h. ev. Szarvas „
Trnyik János „ „ „ „
Uhrin Károly „ „ Csaba „
Varságh Zoltán „ „ „ „
Wigner Géza m. v, Mező-Túr Jász-Kun-Szolnokm.

Összeg : 41.

VIII. osztály.
(Osztályfő : C h o v á n.)

Arnold Fülöp ev. ref. Új-Verbász Bácsm.
Bojda János r. kath. Szentes Csográdm. Kibet.
Bozsó Ödön „ „ Szeged ,,
Csatáry András ev. ref. Mező-Túr Jász-N-Kun-Szolnokm. 
Csörföly Endre ág. h, ev. Tót-Komlós Békésm.
Czebányi Lajos ág. h. ev. Almás Honlhm. Tank.
Danes Árpád „ „ Szarvas Békésm.
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Dani Mihály g. kalh. Makó Csanádm.
Ehrlich Géza m. v. Szentes Csongrádm. Magánt.
Ehrlich János „ Paszta Pó Jász-N.K.Szolnokm.
Elefánt Pál ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Fábriczi Pál ,, „ „ ,, Tank.
Hanacsek János r. kath. „ „
Herkély Sándor „ „ Körös-Ladány Békésm. Kibef.
Hoffer József m. v. Mezö-Berény „
Hoffmann Imre r. kath. Bélmegyer „
Hunyady Kálmán , „ Mágocs Csongrádm.
Jeszenszky Frigyes ág. h. ev. Fibis Temesm.
Józsa István ev. ref. Mezőtúr Jász-N.-K.-Szolnokm. 
Knyihár Károly ág. h. ev. Csaba Békésm.
Kovách Géza ág. h. ev. Nagy-Kikinda Torontálm, Kibet. 
Köhler Ferencz r. kath Szolnok Jász-N-Kun-Szolnokm, 
Kubek Szilárd g. kath. Csaba Békésm.
Likavecz Antal ág. h. ev. Magyar Csanád Csanádm. 
Löffler Ferencz m, v. Csaba Békésm. Kibet.
Lővinger Ede m. v. Mezőtúr Jász-N-K-Szolnokm.
Mály Lajos r. kath. Magyar-Bánhegyes Csanádm. 
Matheidesz György ág. h. ev. Szarvas Békésm. Tank. 
Mázor Elemér „ „ „ „
Mazúr László r. kath. N -Écska Torontálm. É. k. k. 
Mészáros Ferencz r. kath. Szentes Csongrádm.
Miklós Lajos „ „ Belényes Biharm. Magánt.
Nicsovics Jenő g. kel. Ambrózfalva Csanádm.
Ott Fülöp ág. h. ev. Új-Verbász Bácsm.
Ottahal Antal r, kath. Szolnok Jász-N-Kun-Szolnokm. 
Pecsenye István ág. h. ev. Nagylak Csanádm Tank. 
Petrilla Imre g. kel. Mácsa Aradm.
Petry Béla ev. ref. Maros-Vásárhely Maros-Tordam. 
Pongrácz István ág. h. ev. Felső-Pribel Hontm, Tank. 
Ponyiczky János „ „ Szarvas Békésm.
Povázsay György „ „ „ „
Rácz Endre ev. ref. Túrkeve Jász-N-Kun-Szólnokm. 
Rumpf Frigyes „ Uj-Verbász Bácsm.
Ruzsicska György ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Schád Vilmos „ „ Sár-Szentlörincz Tolnám.
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Schreiber Vilmos m, v. Mező-Túr Jász-N-Kun-Szolnokm. 
Schvarz József r. kalb. N-Becskerek Torontálm, 
Sinkovics Jenő ág. h. ev. Szarvas Békésm.
Sinkovics Pál „ „ „ ,, Tank.
Spitzer Zsiga m. v. Mezőtúr Jász-N-Kun-Szolnokm.
Stein Bernát „ Szarvas Békésm.
Stiruin József ,, „ „
Szávics Milán g. kel. Szerb-Keresztlur Torontálm. 
Székács István ág. h. ev. Orosháza Békésm.
Sziráczky János ,, „ Szarvas „
Szruka István „ ,, „ ,, Tank.
Szűcs Lajos ev. ref. Mezőlur Jász-N-Kun-Szolnokm. 
Takács Mihály r. kath. Szarvas Békésm.
Thuró Károly ág. h. ev. Uj-Verbász Bácsm.
Tormay Dezső „ „ Sajtény Csanádm.
Tóth Imre ev. ref. Mezőtúr Jász-N K-Szolnokm.
Unger Emil ág. h. ev. Cservenka. Bácsm.
Vack Péter ,, „ Kis Kér „
Vágner Adolf „ ,, Uj-Verbász „
Wágner Dani „ „ Pitvaros Csanádm.
Weinrich Ödön „ „ Puszta-Malamegya Torontálm,
Wundsam József r kath B-Sáp Jász-N-K Szolnokm, 

Összeg : 67.
Végösszeg : 430.
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III.

Az előadott tantárgyak vázlata.

Jelen tanév kezdetétől a szarvasi főgymnasium körében a ta
nítás az ágost. hitv. ev. egyetemes tanügyi bizottság tervezetének 
alapján indíttatott meg s az átmeneti időszak természetéből eredő 
némi módosításokkal vitetett keresztül.

Ezen tanitási tervezet sok eltérést mutat az előbbi tanévek
ben zsinórmértékül szolgáló ,acsai tanterv'-vel szemben s mind an
nak daczára, hogy általános körvonalaiban csaknem összevágó az 
állami tanitási tervezettel, mégis egyes tantárgyak óramennyiségé
ben, — mint az a következő részletekből alább kitűnik, —• a pro
testáns iskolák történeti fejlődésére és autonom szervezetére vissza
viendő okok miatt, ezen irányadó mértéktől is csekélyke eltérése
ket mutat, melyek azonban semmikép sem szolgálhatnak okul arra, 
hogy felekezeti közép iskoláink tanitási tervezetüknél fogva akár 
nevelési, akár tanitási eredményben meg ne felelhetnének azon 
követeléseknek, melyeket az 1883. XXX. törvény előír. Ellenkező
leg biztos a kilátás arra, hogy hivatásukat ismerő, kötelességszertíen 
teljesítő s kellő számban és minőségben alkalmazott tanárok 
egyetértő összemükődése mellett a tanitási eredmény belterjesebb s 
fokozottabb leend, mint volt az „acsai tanterv“ alapján összes pro
testáns gymnasiumainkon s bizonyosan Szarvason is. Kívánatos 
csak az az egy, hogy bízva immár elfogadott tanitási tervezetünk 
életrevalóságában, azon utólagos módositgatások által ne változtas
sunk, mert bár mily őszinte barátjai vagyunk is ésszerű és korkö
vetelte reformoknak, de az is bizonyos, hogy az iskolai munkásság 
biztosságát, a módszeres eljárásban fokozódó ügyesedést a jónak 
talált tanitási tervezethez való Conservativ ragaszkodás csak emel
heti, holott az örökös kísérletezés tanárban s tanítványban sok in
gadozást, határozatlanságot és magában a tanításban és annak ered
ményében is sok hézagosságot, olykor1 felületességet támaszt. A ta
nítás osztályonkénti fokozatos, beosztása az alábbiakban részletezve 
található.
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a) Vallústan.

I. oszt. hét. 2. óra. Dr. Luther Márton kis-kátójának 1. része 
a „tiz-parancsolatokról“ és a Il-ik része a „közönséges vagy apos
toli hitvallásról“ szemeltebb egyházi énekek szövege emlékelve s 
éneklésre begyakorolva, Győri Vilmos Dr. Luther Márton kis-kátéja 
nyomán. Tanár : Szemian.

II. oszt. hét. 2 óra. Dr. Luther Márton kis-kátéjának IJI-ik 
része , Urunk imádsága* vagy a „Mi atyánk' 1 IV-ik rész a ,,Ke- 
resztség szentsége“ és az V-ik rész „az oltári szentség vagy az 
Urnák szent vacsorájáról“. Szemeltebb egyházi énekek szövege emlé
kelve s éneklésre begyakorolva- Vezérfonal Győri Vilmos Dr. Lut
her Márton kis-kátéja. Tanár : Szemian.

III. oszt. hét. 2 óra. A kér. egyház történelme Haan L. tk. 
szerint. A kér. egyház alakulása, fejlődése, küzdelme, megerősödése 
és elterjedése. A reformatio keletkezése, küzdelme és diadala. A 
magyarhoni prot. egyház megalapítása, viszontagságai a mai napig. 
Tanár : dr. Zsilinszky.

IV. oszt. hét. 2 óra. Keresztény hit- és erkölcstan Dr. Zie
genbein Székács nyomán. Erkölcsi példák olvasása és fejtegetése 
a szent könyvből. Éneklés Tanár : Lányi.

V. oszt. hét.. 2 óra. Bevezetés az ó- és uj-szövetség könyve
ibe Zsarnay Lajos kézikönyve szerint. Könyvnélkül tanultak a hegyi 
beszédből 2 részt. Éneklés, gyakoroltatot. Tanár: Kicska.

VI. oszt. heti 2 óra. Bevezetés az uj-test. szentk önyvekbe. Az Ur 
hegyi beszédének olvasása, emlézése, fejtegetése. Egyháztörténet a ma
gyar prot. egyház keletkezéséig. Éneklés óránként gyakorolva. Ta
nár : Lányi.

VII. oszt. hét. 2 óra. A kerületi egyház történelme Pálfi J. 
tk, szerint. A kér. egyház keletkezésének és fejlődésének rajza, ki
váló tekintettel az egyház-szervezetre és az egyház kebelében ke
letkezett szakadásokra. A reformatio keletkezése és elterjedése, te
kintettel a felekezetek alakulására. A magyarhoni prot. egyház 
alakulása, küzdelme, kiváló figyelemmel a prot. vallás szabadságo1 
biztosító törvények keletkezésére és szövegére. Tanár: dr. Zsilinszky.

VIII. oszt. heti 2 óra. Zsilinszky M. tkönyve nyomán a kér. 
hit- és erkölcstan vázlata. Tanár : Benka.

J e g y z e t .  Más vallásuak illető hittanáraiktól nyertek tanitást 
az iskola helyiségében. Az összes tanuló ifjúság a saját hitelveinek
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megfelelő isi enliszt elel ben részi venni kütelezlclelt s nz egyház ál
lal követelt szent cselekmények gyakorlásában ellenőriztetett. A gö
rög keletieknek helyben nem lévén templomuk, egyéni belátásukra 
bízatott vagy a rom. katholikus vagy a protestáns istentiszteletben 
részt venni s ezen önkéntes elhatározásuk alapján azután lemp- 
lomlátogatásra köteleztettek.

b.) Magyar nyelv, stíl, irodalom.

I. oszt. hét. 5 óra. k. k. dr. Szinnyei József: iskolai magyar 
nyelvtan mondáilani alapon első rész. Egyszerű és összetett mondat 
beszédrészek ; a bent foglalt olvasmányok olvasva és elmondva. 
Delhányi olvasókönyvéből: 50 olvasmány magyarázva és betanulva, 
25 olvasva és elmondva : hetenkint egy írásbeli, házi feladvány. 
Tanár : Delhányi.

fi. oszt. heti 4 óra : k. k. Szinnyei J. kis nyelvtana és Zsi
linszky M. életirali vázlatai I. rész. Elővéletett a mondattan gyakor
lati alajKtn ; a mondatrészek és mondatok használatának és szabá
lyainak az olvasmányokból való elvonása s az igy nyert ismeretek 
rendszerije foglalása. Slilgyakorlatok : a mondattan gyakorlására ott
honi és iskolai gyakorlatok, feladatok az interpunctió gyakorlására, 
leírások a  közvetlen tapasztalatból s elbeszélések leginkább a törté
nelem tárgyalt köréből. Költemények emlékelve és fejtegetve : tar
talmuk prózában leírva. T anár: Moravcsik.

III. oszt. heti 4 óra : Kehr-Riedl mngy. olv. k. III-ik köteté
ből prózai olvasmányokul szolgáltak : Vihar, A bölcs dervis, Ke
resztyén és török, Világos vára, Az utazók, Beczkó vára, Zboró, 
Nagy Lajos és a Nápolyi hadjárat, Hunyadi János, Mátyás kir. j e 
les telteiből ; költőiek : Both Bajnok özvegye. Hymnus, Szülőfölde
men. A hamis tanú, Tamás vitéz, Családikor, Pipás kántor. Az 
olvasmányok tárgyi és nyelvi magyarázatokkal, fejtegetve szabadon 
elmondattak részben emlékelve leltek. Egyszersmint alapul szolgál
tak a mondattan ismétlésére s a Szinnyei J. rendszeres magyar 
nyelvtana szerint a nyelvtan rendszerének felépítésére. Ezen kívül 
az ügyirály főbb fajai ismertetése és gyakorlása. írásbeli feladatok : 
elbeszélések, leírások, ügyiratok. Tanár : dr. Zsilinszky.

IV. oszt. heti 3 óra. Körmondattan befejezése. Verstan . Nem 
időmértékes és időmértékes versek. A szép stíl kellékeinek, a figu
ráknak, trópusoknak ismertetése. — „Toldi estéje“ nyelvileg, tár-3



gyilag fejtegetve, nagyrész emlézve. Olvasó könyvből (Lehr-Riedl
III. k.) hat költemény, hat próza olvasáson magyarázva. Ügyirály 
fejtegetése. írásbeli feladatok : elbeszélések, leírások, kivonatok, váz
latok, kisebb jellemrajzok. Tanár : Lányi.

V. oszt. heti 3 óra : k. k. Greguss Á. költészeltana ; Beöthi
I. magyar balladák és Torkos L. prózai olvasmányok. Rendszeres 
verstan, a versformák szemléltetésével költői olvasmányokon. Az 
írásművek szerkesztésének szabályai : a leiró és elbeszélő próza. 
Magyar balladák, különösen az Aranyéi, fejtegetve, emlékelve a ro
kon műfajokkal összehasonlítva s ebből lényegek elvonva, betetőzve 
az epikai költészet osztályozásával s az egyes műfajok általános 
ismertetésével. A slilgyakorlatok a végzett tananyag gondolatköréből 
vétettek. Tanár : Moravcsik.

VI. oszt. heti 3 óra : k. k. William Shakespere Julius Caesar, 
Névy László magy. jegyzeteivel — Torkos L. Prózai olvasmányok. 
Költői olvasmány : Shakespere Julius Caesarja. Tartalmi magyará
zat, szerkezet megértetése, egyes szebb helyek emlékelése. Rheto- 
rika, a prózai műfajok s a szónoki müvek elmélete. Megfelelő pró
zai és szónoki müvek fejtegetése s egyes részletek emlékelése. Ta
nár : Mihálfi.

VII. oszt. heti 3 óra : Az ág. h. ev. egyházegyetem uj tan
tervéhez átmenet-képen elővételeit, a Költészettan és vázlatosan a 
Szónoklattan k. k. Greguss A. Magy. Költészettan, Torkos L. Költ. 
olvasmányok, Névy L. Rhetorika, Torkos : Prózai olvasmányok. — 
Széptani fogalmak részletesb ismertetése után a költemények neme
iről egyenként legrészletesebben a szinköltészetről, megfelelő olvas
mányok alapján ; teljesen olvastatott. : Calderon állhatatos fejedelme 
Moliére tudós női, részben Vörösmarti: Bujdosók, Shakespere Lear 
királya, Madách Ember tragoediája. A rhetorikából: a szónoklat
ról általában és részletesen ; a feltálalásról ; részletesen a bizonyí
tásról és indulatgerjesztésről ; a szónoki beszéd szerkezeiéről és 
fajairól; az előadásról. Olvasta!fák beszédek : Kölesei, Eötvös, Deák 
és Kossuthtól. Stilfeladatok száma 13. Tanár: dr. Zsilinszky.

VIII. oszt. heti 3 óra. k. k. Névy L. irodalomtörténete. A 
magyar irodalom története a legrégibb időktől 1848-ig. A stilgya- 
korlatok a tananyag gondolatköréből vétetlek s az otthoni tanul
mányozás, önállóbb Ítélet és ízlés feltüntetését czélozták. Tanár :■ 
Moravcsik.
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c ) Latin.

I. oszt. heti 6 óra Schulz Kiss Lajos-féle latin nyelvtan nyo
mán rendes névszók ragozása; rendes, cselekvő szenvedő és álszen
vedő igék hajlitása; elöljárók, szavak emlékelése s azoknak mon
datokba fűzése 28 fordítási gyakorlat. Tanár: Szemian.

II. oszt. heti 6 óra : az egész alaktan megfelelő fordítási gya
korlatokkal, összesen 64; 24 kisebb latin szövegű mese fejtegetve 
és emlékelve. k. k. Schultz Kiss Lajos latinnyelvtana és gyakorló 
könyve. T anár: Delhányi.

III. oszt. heti 7 óra : Mondattan Schultz-Kis Lajos latin nyelvtana 
alapján; különösen a mondatrészeinek egyezése, az esetek-, az in- 
finitivus és acc. c. inf. használata, mondattani sajátságok a mel
léknevek és névmások használatában: 70, latin s ugyanannyi ma
gyar gyakorlattal részint az iskolában részint otthon át dolgozva. 
Alap olvasmányul vétetett Elischer J. olvasókönyvének Liviusából 
az élőkor és a királyok kora, az olvasott szöveg nagyobb része 
emlékelve. Az alaktan folytonos ismétlése mellett az idők haszná
latának némely gyakrabban előforduló eseteire is kellő figyelem 
fordittatolt. Tanár: Chován.

IV. oszt. heti 6 óra. A mondattan és prosódia szabályainak 
betanítása a Schultz-Kis Lajos latin nyelvtana alapján történt: elébb 
azonban gyakorlatilag lőnek azok ismertetve Elischer Latin olv. 
könyvéből vett szakaszok nyomán. Olvasmányul szolgáltak Livius- 
ból „Róma története“ és pedig a „Köztársaság kora“ (összesen 7 
cap. emlézve is :) Phaedrus meséi közül 12, (ezek közül 9 emléz- 
ve .) Ovidiusból „Gabii capti“ „Róma alapítása és Rémus halála“, 
„Daedalus és Icarus“ (könyvnélkül is.) Bevezetésül ismertetve lön 
a szerzők életrajza, s azonfelül főbb müveik. Magyar-latin fordítá
sokul a „Schultz- Kiss-féie olvasókönyvből a mondattani szabályok
nak megfelelő összes példák vétetlek elő ; Hetenkint egy óra ex- 
temporalc. T anár: Mocskónyi,

V. oszt. heti 6 ó ra: C. Julii Caes. Commentarii de bello Gal- 
lico első könyv, különös tekintettel az or. obi. reálára való átala
kítására. A rövidebb fejezeteket könyvnélkül is. P. Ovid. Nasóból 
Veress Ignác z kivonata szerint Gabii elfoglalása, Philemon el Bau
cis. Az emberi nem négy korszaka és Caesar üstökössé lett átvál
tozása. Magyarból latinra fordítottak hetenkiut kétszer a tanár jó

id*
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lenlélében Kolmár-Sváby-féle gyakorló könyv szerint havi zárómun
kák. Tanár : Kicska.

VI. oszt. heti 6 ó ra : Verg. Aen. II. fejtegetve és könyv nél
kül tanulva Sallust. Jug. 1—36 megszakítás nélkül, a többi része 
szemelvényeseu olvastatott. Az olvasmányban előforduló beszé
dek emlékellettek. Havonkint egy otthoni Írásbeli dolgozat magyar
ról latinra a Kolmár-Sváby-féle gyakorlatokból. A grammatika és 
synlaxis ismételletett. Tanár: Kutlik.

VII. oszt. heti 5 óra. Livius XXI. szemelvényesen. Nagy része 
emlékeltelett : Cic. pro I. Man. egészen. Horaliusból 12 óda. Havon
kint egy otthoni írásbeli s azonfelül évközben számos iskolai zárt
helyi dolgozat magyarról latinra a Kolm.-Sváby-féle gyakorlatokból. 
Tanár : Kutlik.

VIII. oszt. heti 5 óra. Életrajzi, irodalomtörténeti és tárgyi beve
zetések alapján olvastatott: Horaliusból Carm 11.1, 2. 3, 4, 10, 11 , 
14,22, 24, 31. 35, 37, 38; 1 II. 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 22 ;
1. III. 8 , 9, 16, 30; 1. IV. 3, 5. 7 ; Epod. 2, 7 ; Sat. 1. I. 6 , 9, és 
az ,.Ars poétika“ (egy—két részlet csak tartalmilag ismertetve ;) 
Taciti Annál. 1. I. 17 cap; Ciceró „De officiis“ 1. I. 11 cap. He. 
tenkint egy órában ford, magyarból latinra a Kolmár-Sváby-féle 
ford, gyakorlatokból; minden negyedik órán záródolgozat. Tanár : 
Mocskónyi.

d.) dörög.
V. oszt. heti 4 óra: Curlius Haberern-féle nyelvtan első fele, 

nevezetesen : hangtan, elemtan, névtan és igetan a „mi“ — igékig, 
60 olvasási gyakorlással Schenkl-Kiss-féle olvasókönyv szerint. Ta
nár : Lányi.

VI. oszt. heti 4 ó ra : Curtius-Haberern-féle nyelvtan második 
felének nyomán végeztettek a ,,mi“ és rendhagyó igék kapcsolatban 
megfelelő gyakorlatok olvasásával s nyelvtani elemzésével ; — A 
Curtius-Haberern-féle nyelvtan harmadik részéből (a mondattanból) 
végeztetett az első hat szakasz (Modus-Lehre-ig) példakeresés kísé
retében. Schenkl. Chrestomathiájából olvastatott, elemez.tetett nyelv és 
mondattanilag 6 mese, 24 adoma, 1 jellemrajz ; Xenophon Anabasi- 
sából az I. II. és III szakasz; Lukiánból 6 dialog. Tanár: Lányi.

VII. oszt. heti 5 óra : Horn. Od. I. V. VI. egészen, nagyrészt 
emlékelve. Herodotosböl válogatott részek. Számos isk. zárthelyi 
dolgozat. T anár: Kutlik.



Vili. oszt. heti 5 óra : olvastatott életrajzi, irodalomtörténeti 
és tárgyi bevezetések alapján Hoinerós Iliásából II, XXI. ének 
(némely rész csak tartalmilag ismertetve;) Plátó KriLójából 13 fe
jezet ; Thuk. 1. I. 23—5j  cap (a beszédek csak a jobbak által ott
hon ford.) Sophocles Antigone 223—383 sorig (az őr beszédei) 
Tanár : Mocskónyi.

e.) Nemet.

I. oszt. heti 2 óra : Hoffmann Mór nyomán gyakorlás az ol
vasásban írás ragozás és fordít ásban. Tanár : Szemian.

II. oszt. heti 2 óra: Ballagi K. nyomán gyakorlás az olvasás 
diclandó irás ragozás és fordításban; szavak és mondatok emléke
lése, 04 gyakorlat fordítva. Tanár : Szemian.

III. os/.t. heti 2 óra. Második évi folyam : melléknevek foko
zása, cselekvő és szenvedő igehajlitás begyakorlása. A számnevek 
s ezekhez tartozó 64 gyakorlat: Hosszabb 16 mese fejtegetve
fordítva részint emlékelve. Ballagi K. nyomán. Tanár: Szemian.

IV. oszt. heti 2 óra. Az alak- és mondattan Ballagi K. nyelv 
tana és olvasókönyve nyomán. Az alaktanból főleg az erős és 
gyenge igehajlitás közti külömbség, a személytelen igék s az erö3 
igék nyolez osztálya ; a mondattanból az elöljárók használata s a 
lő- és mellékmondatokban való szórend ; mindez folyton gyakorolva 
a feldolgozott szakaszokon. Magyarról németre fordittalolt 14 gya
korlat ; németből magyarra 7 költemény (emlézve is) és 6 prósai 
olvasmány (mondattanilag fejtegetve.) Tanár : Mocskónyi.)

V. oszt. heti 2 óra : k. k. Herder „Cid‘je Heinrich ti. ma
gyarázataival. A Cid-rómánczok olvastatlak, fejlegeltellek és részben 
emlékellettek. A hangtan, nyelvtan és mondattan tüzetesen átismélelte- 
tett. A slilgyakorlatok a Cid történetét, a Cidet a színpadon, Her
der Cid románczainak cselekvényét, a Cid jellemeit tárgyalták. T a
nár : Moravcsik.

VI. oszt. heti 3 óra ; Költői olvasmányul válogatott balladák 
és románezok (Bürger, Goethe és Schiller,) lyrai költemények. Pró
zai olvasmányul történelmi elbeszélések (Mommusen, Ranke.) szó
noklatok és értekezések, llavonkint egy írásbeli otthoni dolgozat. 
Számos zárthelyi iskolai dolgozat, a melyben diétáit szöveg för- 
dillatott magyarból németre. Tanár: Kuilik.
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VII. oszt., heli 2 óra: Schillerlöl Teli Vilmos olvastatott. Kol- 
már-Svábyból I rész magyarból németre fordít látott 12 pensum. 
Otthoni és záró dolgozat 14. A nyelvtan folytonosan ismételtetelt. 
Tanár : Szendi.

Vili. oszt. heli 2 óra. k. k. Goethe Iphigemiája ed Bauer. 
A dráma olvasva és fejtegetve, a klassikus és modern dráma kö
zötti különbség tárgyalásával. A stilgyakorlatok az Iphigenia-mon- 
dára, az Euripides-féle Iphigeniára s ennek a Goethe drámájával 
való összehasonlításra vonatkoztak. Tanár : Moravcsik.

f) Földrajz ás történelem.

I. oszt. heli 4 óra. Előbb Magyarország földrajza, utóbb a 
földközitenger környéke Dr. Brozik Károly és Paszlavszlcy József 
tapk. nyomán. Tanár: Szemian.

II. oszt. heti 3 ó ra : Európa hegy- és folyamrendszere, növény, 
állát- és emberi élet. Ázsia hegy- és folyamrendszere, növény,- állat- 
és emberi élet. dr. Brózik Károly és Paszlavszky József földrajza 
nyomán. Tanár : Delhányi.

III. oszt. heti 2 óra. Diener-Mihálfi k. k.-e fonalán Magyar- 
ország történelme, tekintettel az alkotmány fejlődésére és a műve
lődési viszonyokra egész 1848—49 ig Tanár : dr. Zsilinszky.

Földrajz, heti 3 óra. Scholtz Albert tankönyve nyomán. Ismer
tetve volt Afrika, Amerika, Ausztrália ; phvsikai előismeretek után 
a physikai és mathematikai földrajz elemeivel önszemlélet alapján 
ismerkedett meg az osztály. Tanár : Chován.

IV. oszt. heli 7 óra. k. k. Diener-Mihálfi J. Magyarország 
tört. Szilágyi Sándor. Egyetemes tört. Mihálfi József. Magyarország 
és Ausztria földrajza. Történelem első félév : Magyarország törté
nelme ; második félév : Ókor : a keleti népek s a görögök története. 
Földrajz : Magyarország és Ausztria földrajza megfelelő térképraj
zokkal. Tanár : Mihálfi.

V. oszt. heti 4 óra. k. k. Szilágyi Sándor ; Világtörténete I. 
rész. Az ókor története a római császárságig a görög mithologia 
és a római régiségek részletes tárgyalásával. Tanár : Moravcsik.

VJ. oszt. heli 3 óra. Ókorból a római császárság kora, a 
római régiségek és a középkor k. k. Szilágyi Sándor, Egyetemes 
történet : I. Ó kor és II. Középkor.

VII. oszt. heli 4 óra. Szilágyi S. „Egyetemes történelme“ fona-
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Ián az ujäbb és legújabb kor története részletesen kiváló tekintet
tel az államok kulturális, politikai és közgazdasági fejlődésére egé
szen HI. Napoleon bukásáig; az európai nagyhatalmak s az ame
rikai egyesült államok szellemi és anyagi műveltségének s alkotmá
nyának ismertetése. Tanár : dr. Zsilinszky.

Vili. oszt. heti 4 óra. Magyarország történelme tekintettel 
alkotmányunk fejlődésére s folytonos utalással a forrásmüvekre. k. 
k . dr. Uibáry-Mangold. Magyarország oknyomozó történelme. Tanár ; 
Mihálfi.

g.) Mennyiségtan.

I. oszt. heti 3 óra. Tizes rendszer, négy alapművelet egész 
számokkal; közönséges és tizedes törtek, métermértékek. Tanár : 
Delhányi.

II. oszt. heti 3 óra. Viszonyok, arányok, hármasszabály, 
kamalszámolás, százalékszámolás, olasz szabály, európai államok 
pénznemének álszámolása osztrák értékű pénznemre és viszont. 
Tanár : Delhányi.

III. oszt. heti 3 óra. Az összetett hármasszabály. Kamatszá
molás. Határidőszámolás. Lánczszabály. Az arányos osztás. Elegyitési 
feladatok. T. K. Mauritz Rezső , Elemi számlan“-a. Tanár: Neumann.

IV. oszt. heti 3 óra. Algebra, (levezetés a betüszámLanba. ösz- 
szeadás és kivonás egész számokkal sokszorozás egész számokkal 
kiterjesztve a többtaguak négyzetének és köbének képzésére. Osztás 
egész számokkal, a geometriai haladvány mint. az oszlás eredménye. 
Ugyan azon műveletek törtekkel. Első fokú egyenletek egy isme
retlennel. T. K. Mauritz Rezső Algebra. Tanár : Szendi.

V. oszt. heti 3 óra. Algebra. Arányok és arányiatok. Iíéltaguak 
magosabb hatványai (Pascal-féle háromszög) Négyzet gyök és az 
ismeretlennek kiszámítása másodfokú egyenletekből. Köbgyök. Gyök
mennyiségekkel való számolás. Elsőfokú egyenletek 2 és 3 ismeret
lennel számtani haladvány. T. K. Mauritz Rezső. Mértan a sik 
mértan. Tanár : S/.endi.

VI. oszt. heti 3 óra. Algebra. Hatvány- és gyök- mennyiségek, 
egész nemleges és tört kitevőkkel. Képzetes mennyiségek. Végsze- 
rüllen számok. Uogarilhmusok. Első fokú egyenletek egy és több 
ismeretlennel. Kéttagúnk magasabb halványa. Négyzet és Köbvevés. 
T. K. Mauritz Rezső. Mértan. Trigonometria, Tömörmórtan. Vonalok
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vonalokkal, vonalok síkokkal és síkok síkokkal a térben. T. K. 
Abel Károly mértan. Tanár : Szendi.

VII. oszt. heti 3 éra Algebra. Másodfokú egyenletek elmélete. 
Hatványmulatós egyenletek. Számtani és mértani feladványok. Vé- 
getlen geometriai haladványok különös tekintettel a tizedes törtek 
átváltozása közönségesekre. Összetett kamatszámítás és járadékszá
mítás. k. k. Mauritz Rezső.

Mértan. A lömörmértan befejezése. Az algebra alkalmazása a 
mértanra. Elemzési mértan. A pont meghatározása, k. k. mint 
fent. Tanár : Szendi.

Vili. oszt. heti 2 óra. Algebra. A kapesolástan. A kéttagú 
tantét egész positiv negativ és tört szám ok kai. A mat hemal ika leg
főbb tantéleleinek átismétlése, s gyakorlati átdolgozása. Tankönyv 
mint a VII. osztályban. Tanár : Szendi.

h. I Természettan.

VII. oszt. heti 3 óra. A kisérleli természettanból Fehér Ipoly 
k. könyve nyomán az eröműtan, a rezgéstan és a hangtan végez
tetett. Tanár: Chován.

Vili. oszt. heti 4 óra : a kísérleti természettanból Fehér Ipoly 
k. könyve nyomán végeztetett, a fénytan s a delejesség- és elec- 
tromosságról szóló tan. Tanár : Chován.

i. ) Természetrajz.

IV. oszt. heti 2 óra ; ásvány-, kőzet-, és földtan dr. Róth Samu 
k. könyve nyomán. T anár: Neumann.

V. oszt. heti 2 óra ; a növénytanból dr. Róth Samu k. könyve 
nyomán az egyes növények megismertetése, csoport ősi tása, a szö
vettan, alaktan és élettan végeztetett. Tanár: Neumann.

VI. oszt. heti 2 óra; I. félévben állattan Thomé Paszlavszky 
nyomán ; II. félévben növénytan Pokorny-Dékány k. könyve nyomán. 
T anár: Neumann.

J e g y z e t :  Az újabb tantervhez való alkalmazkodás szolgáljon 
magyarázatául annak, hogy némely tantárgy két osztályban is az 
átmeneti év természete szerint előfordul.
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j.) Bölcsészeti előtár.

VII. oszt heti 2 óra. Tapasztalati lélektan Beck Greguss tank. 
nyomón némely részeiben szabad fejlegelések alakjóban bővítve 
Lotze, Rosenkranz, Esser müveinek alapján. — Behatóbb átdolgo- 
zásót a tantárgynak írásbeli feleletekben gyakran felujitgatták az 
osztálybeliek. T anár: Benka.

Vili. oszt. beli 2 óra. Tapasztalati lélektan teljesen úgy mint 
a Vll-ben. Tanár: Benka.

J e g y z e t :  Az egyetemes gyűlés által a prot. autonom gym- 
nasiumokra kötelezőnek kimondott tanítási tervezet alapján a böl
csészetiekből a VH-re a lélektan, a Vili ra a logika tüzelvén ki 
tananyagul, a mostani átmenet, telte szükségessé, hogy e tanévben 
kivételesen a két felső osztályban a lélektan legyen elővéve.

k.) Mértani és szabadkézi rajzok.

1. oszt. heti 2 óra. A geometria elemei, síkidomok, és sikdi- 
szitmények szabadkézzel való rajzolása. Tanár : Kutlik.

Ií. oszt. heti 2 óra. A geometria elemeinek befejezése. Szabá
lyos testek (koczka, lobor stb.) ismertetése, alakítása, felmérése. 
Szabadkézi rajzból: különböző diszletlevelek. Mértani összetételek. 
Tanár: Lányi.

III. oszt. heti 2 óra. Stilizált levelek és virágok. Szinkezelés. 
Az összeillöség, symmetria, hasonlóság constructiv feladatai. Görbe, 
vonalú idomok és kiszámítása azok térfogatának. Tankönyv: Landau 
Wohlraab rajzoló geometriája I. és III. füzet. Tanár: Mihálfi.

IV. oszt. heti 2 óra. Slereometria és perspecliva. Általános 
térbeli alaktan. A testek rajzolása s azok térfogatának kiszámítása 
Mértani testek távlati rajzolása. Görbevonalú idomok; a kúpszeletek. 
A helyszín rajzolás elemei. Tankönyv : Landau és Wohlraab. Raj
zoló geometria. II és III. füzet. Tanár : Mihálfi.

1.) Szépírás,

I. oszt. heti 2 óra. Lövényi tanmódszere nyomán gyakorol
tatott az. ülemirás kiváló tekintettel az egyszerű, biztos, csinos betű 
alakításra. Tanár ; Oláh.

II. oszt. heti 2 óra. Az első félévben magyar-latin : a második
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félévben a német ülemirás is gyakoroltatott szinte Lövényi tanmód
szere alapján. Nehány mintalap másolása. Tanár : Oláh.

m) Testgyakorlás.

A Jahn és Spiesz rendszere szerinti tornagyakorlatokat minden 
gymn. osztályban külön heti két órán át vezette Oláh Miklós tor- 
nataniló. Május 19-től fogva a tornázást úszási gyakorlatok válták 
fel a főgymnasiumnak a Körös folyón e célra épült tágas fürdőjén 
ben, hol minden tanulónak naponként egyszer volt alkalma törőd
hetni. A fürdő időszak beálltával a rendes tornaórák megszűntek, 
csakis a disztornászok gyakorolták magukat heti 4 órán.

n.) Szakirányos előkészítés a tanítóságra.

Az V. VI. VII. VIII. osztálynak azon ágost. hitv. evang tanulói, 
kik néptanítói pályára előkészülni óhajtanak, a latin, görög, német 
és mathesis alól felmentetvén, az igy nyert tanórák idejében a fen- 
tartó patronátus tanítási tervének mértéke szerint taníttattak heti 
6  órában Benka Gyulától a neveléstaniakra (most katechelika, ne
velés- és oktatás- története iskolai szervezettan) és éneklésre; 
Kicska Dánieltől heti 11 órában az egyházi zenére, biblia- és káté 
ismére és tótnyelvre; Neumann Jenőtől heti 9 órában a népiskolai 
tanítás feladatait és módszerét jobban megközelítő számtanra, egész
ségtanra és gyakorlatilag a német nyelvre ; Oláh Miklóstól heti 6 
órában a tornázásra s annak módszeres vezetésére. Ezek mellett 
a többi tantárgyakat megfelelő osztálytársaikkal a gymnasiumban 
együttesen űzni voltak kötelesek, s a rendelkezésre álló üres időben 
az ág. hitv. ev. egyház közeli népiskoláiban szemlélkeztek, utóbb 
próba tanításokat tartottak s kik ügyességet, tanusitának, azok al
kalom adtán egyes tanítók rövid időre terjedő helyettesítésével is 
megbizattak.

o.) Egyleti s önkéntes gyakorlatuk.

I Dalegylet A műéneklést heti 4 órában 128 tanuló gyako
rolta Benka Bál vezetése alatt, következő 4 szóllamu dalokat sa
játítva el : Veni sancle, Szózat, Hymnus, Honfidal, Lutzow vadász 
dala, Vadászkar, A csolnakos, Egyveleg népdalokból (Hova menjek.)

Ne szállj el, Biró uram, Zúg a vihar, Egyveleg népdalokból
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(Amott egy agg cserfa) Csöndes estén, Húzd rá czigány, Dalkeringő 
Czigánynök kardala, Norvég népdal, Kérdeztem a rózsát, Vándor 
dal, Herlelendy induló, Járjatok be minden földet, Király dal. Összesen 
22 dal.

II. Ö n k é p z ö  kör .  Moravcsik Géza vezetése mellett a felsőbb 
osztálybeliek szavalatokban, munkálatokban s azok kölcsönös birál- 
galásában gyakorolták magukat helenkint. egy- egy ülés ideje alatt; 
Havonkénti folyóirata az önképzö körnek .Zsengék* czimmel hek- 
tográphikus sokszorosításban tanárok s tanulók között köröztetett. 
Év folytán volt két nyilvános ülés márczius 15-én és junius 3-án, 
ez utóbbi örömünnep czimén záróünnepély. A működő tagok száma: 
75, a hallgató tagoké: 73. E tanévben 22 munkálat érkezett be: 
költemény, tanulmány, értekezés, elbeszélés, vázlat s ugyanannyi 
Írásbeli bírálat készült. Volt egy pályázat az örömünnepre, Haviár 
Dani orsz. képviselő állal kitűzött egy arany, melyet Csatárv Endre 
Vili. éves tanuló nyert el. A kör tisztviselői voltak ; titkár : Csatáry 
Endre, jegyző: Unger Emil: szerkesztők: Stein Méla és Kovách 
Imre; könyvtárosok : Wagner Dani és Tormay Dezső; pénztáros : 
Uhrin Károly : levéllárör : Balog János, később Szlávy Kálmán ; el
lenőr : Teleszku György. A tagok rendelkezésére állott a kör 750 
kötetből álló könyvtára s több szépirodalmi és szaklap.

III. Franczia nyelv. Kezdők és haladók csapaljára osztva kü
lönböző gymn. osztályból 20 ifjú tanulta heti 2— 2 órában a franczia 
nyelvet megfelelő olvasmányok fejtegetésével és fordilgatásával is 
próbálgatván a nyelv- és mondattan jártasságot. Tanár: Szendy.

IV. ) Zenetanilás. Bár a tanév elején 10—12 tanuló jelentke
zett oly célból, hogy az eddig szokászos évi 20  frlnyi dij mellett 
a zeneintézelben a zongorán játszást tanulni kívánná; mégis a 
különböző képzettségi fok és képzési mód miatt egységes zenecsapat 
a jelentkezőkből nem volt alakítható s igy a művészi képzés ezen 
iránya nem müveltelett. A jelentkezettek in agán tanulásra utasíthatlak 
azon biztatással, hogy a jövő tanévben kedvezőbb alakulási viszo
nyok esetén a zeneintézelben nyerhetnek kiképcztelést.

V. ) Szabadkézi művészi rajzolás: Önként vállalkozó különböző 
osztályba tartozó 25 tanuló beli 3 órában Lányi vezetése mellett 
tanul krétával, színes krétával növénycsoportokat, csendéleti tár
gyakat állati idomokat s emberi alakokat rajzolni, előkészületül 
szabadabb irányú művészi foglalkozáshoz.
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VI.) Diszfornázás. Az önkéntesekből alakult diszlornász csa
patot nehezebb katonai rendgyakorlalokra s füzérekre (zeneszó rhyt- 
inusával együltjáró mozgásokra) landolta Oláh Miklós, az eredményt 
a tanév végén nyilvánosan tartandó tornavizsgán mulatván be az 
érdeklődő közönségnek. A sport egyéb ága közül ezen isk. évben 
leginkábn gyakoroltatott a kardvívás. Két v í v ó  tanfolyamban részt- 
vett összesen 25 tanuló, kik közül legügyesebben Székács István, 
Korossy László és Teleszku György vívtak. Tanitójok Oláh. — A 
korcsolyázás ez évben sokkal kevesebb kedvvel űzetett, mint az 
előbbi években, minek füoka az, hogy a Maczó laposból kiapadt a 
viz, a Körös jege pedig darabos és veszélyes voltánál fogva nem 
érdemelt gondozást, Lapdázás, csolnakázás szinte kedvellek valának.

Az ág. h. ev. egyetemes gyűlés által kötelezőnek kimondott 
tanilási tervezetnek gyakorlati kiviteléről nem tekintve azon rend
kívüli és mellékes tanulmányokat, melyek csak az önként vállal
kozókra kötelezők, — az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást:

t
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Á t n é z e t .
A tanárok heti elfoglaltatásáról s osztályokban és tantárgyakban való alkal

maztatásáról 188B/e-ban.

N5»
N é v

O sztályok  s ta n tá rg y a k s a z o k ra  eső h e ti ó rák Tanár
heti

>-*
©Cm I. II. III. I V . V . V I . V I I . V I I I .

óráinak
összege

1
Benka Gynla
igazgató-tanár. ■ __ - ___ __ __ lélek. 2

vallás 2̂ 
lélek. 2 6

2
Cliován Károly

osztályfő a VlIIban — __ latin 7 
földr. 3 — __ __ term. 3 term. 4 17

3
Delliányi Zsigmond
osztályfő a 11-ban.

m agy. 5 
szám. 3

latin 6 
földr. 3 
számt.3 __ __ — — — — 2 0

4 Kicska Dániel __ __ __ latin 6 
vallás 2 — — — 8

5 Kntlik Endre rajf 2 — __ — —
latin 6 
ném. 3

latin s
görög s — 2 1

6 Lányi Gusztáv. __ rajz 2 __ vallás 2 
magy.3 görög S

vallás 2 
görög 5 — — 19

7
»iliálfl József

osztályfő a VI-ban. _____ —— rajz 2

rajz 2 
törté. 4 
földr. 3 __ magy.3 

törte. 3 — törté. 4 2 1

8
Mocskónyi József
osztályfő a IV-ben. __ _ _ __ latin 6 

néni. 2 __ " __ ___
latin 5
görög 51..1 8 _

9
Moravcsik Géza

osztályfő az V-ben. __- magy.4 __ __
m agy 3 
ném. 2 
törté. 4 — —

magy.3 
néni. 2 18

1 0
Neumann Jenő
helyettes-tanár. __ - számt. 3 term. 2 term. 2 term. 2 — 9

11
Oláh Miklós
torna-tanár szépi. 2 szépi. 2 __ — — — — — 4

1 2
Szemian Dániel

osztályfő az I-ben.

latin 6 
földr. 4 
vallás 2 
ném. 2

vallás 2 
néni. 2 ném. 2 2 0

13
Szendi György

osztályfő a VII-ben. __ __ __ math. 3 math. 3 math. 3
math. 3
ném 2 math 2 16

14
dr. Zsilinszky Endre
osztályfő a Ill ban, __ __

magy.4 
vallás 2 
törté. 2 — — —

magy-3 
törté. 4 
vallás 2 17

Osztályonkénti heti 
órák végösszege 26 24 25 27 27 27 29 29 2 1 4
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IV.
M a g y a r  s t i l f e l a d v á y o k .

V. oszt. Stilvezető : Moravcsik.

T. Török Bálint (arany balladájának fejtegetése.) 2. Czirusz 
mondák (Értekezés.) — 3. V. László (Arany balladájának fejtegetése. 
•— 4. Perseus, Theseus, Oidipus (Argos Athén, Theba mylhikus 
hőseinek összehasonlitása.) ~  5. Lykurgos (Értekezés.)— 6 . Kodros 
halála (Verskisérlet az alexandrin gyakorlására.) — 7. Solon (Ér
tekezés.) 8 . Egri leány (Arany balladájának fejtegetése.) — 9- Buda 
osztálya (Arany Buda halála 1. énekének tárgyalása). — 10. A
salamisi ütközet (történeti leírás). — 11 . Újlaki boszuja (verskisérlet 
az iambus gyakorlására). — 12. Bor vitéz (Arany balladájának 
fejtegetése). —• 13. Themistokles és Aristeides (jellemrajz). — 14. 
Delre kettős tanácsa (Arany Buda halála II. és III. énekének tár
gyalása tekintettel a Detre-mondára). — 15. A pharsalosi ütközet, 
(leírás) — 10. Az ernyösök (Értekezés a növénytani tananyag kö
réből). — 17. Gabii bevétele (fordítási verskisérlet a distichon gya
korlására Ovidból). — 18. Szilágyi és Hajmási (Vörösmarty balla
dájának fejtegetése s összehasonlítása a tárgy egyéb feldolgozásaival.)

Szorgalmasabban dolgoztak: Neu Sándor, Harsányi István, 
Baros Dezső, Udvardy Károly, Litauszky Pál, Weisz Soma,

VI. oszt. Stil vezető: Mihálíl.

1 Az első triumvirátus férfiúinak (Pompeius, Crassus és J. 
Caesárnak) jellemzése — 2. Laokoon, műfordilás-kiserlet Vergilbők
— 3. Ősszel. Dal. — 4. Görög és római nemzeti játékok összeha
sonlitása. — 5. Attila beszéde a catalauni csata előtt Jornandes 
nyomán. — 6 . Egy dráma (Antigone, Phaedra, Bankbán Kegyencz 
vagy más egyéb remekmű) fejtegetése. — 7. Brutus beszéde. Kísérlet 
adott, szöveget iambsorokba szedni. --  8 . Mohammed. Élet- és jel
lemrajz. — 9. A restség minden gonoszságnak kezdete. Értekezés.
— 10. A keresztes hadjáratok okai és következmenyei. Értekezés.
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— 11. A középkori ököljog és annak következményei. — 12. Gyu- 
lay Pálnak br. Eötvös József felett mondott emlékbeszéde. Fejtegetés.

S/.orgalmatosabban dolgoztak : Hella Mátyás, Diamant Lajos, 
Ébner Béla, Göbölyös Lázár, Hellebrant János, Kemény Szilárd és 
Thuróczy Endre.

VII. oszt. Stil vezető: dr. Zsi l inszky.
1. Amerika fölfedezésének jelentősége (Vázlattal). — 2. Addig 

nyújtózzál, a meddig a takaród ér. (Zárthelyi dóig. vázlat nélkül).
— 8 . Berzsenyi „A magyarokhoz* czimü ódájának fejtegetése. —
4. A lelki nagyság mint fenség. (Zárlh. dóig. magyarázat után). —■
5. A műfordítás haszna (Vázlattal). — 6 . Gusztáv Adolf és Wallen
stein összehasonlítása (Zárlh. dóig) — 7. Valamely eposnak váz
lata (Szabadon választva). — 8 . S/.ükséges-e a háború? (Értekezés 
Zárlh. dóig). — 9. A munkaszünet szüksége (Értek. Zárth. dóig).
— 10. Valamely tragoediának kivonata (Szabadon választva). — 
11 A rágalmazó veszedelmesebb, mint a tolvaj (Zárlh. dóig). — 
12. A franczia forradalom okai. — 13. Horatius Od. lib. IV. carm.
VII. (műfordítás).

Szorgalmasabban dolgozlak : Berlólhy Károly, Hanko Márton, 
Illés Ágoston, Kubányi Emil, Swartz Adolf. S/.egedy László, Uhrin 
Károly, Varságh Zoltán.

VIII. oszt. Stilvczctü: Moravcsik.
1. Etele alakja a mondában és költészetben. — 2. Az első 

magyar salira (Apáti F. Cantilénájának fejtegetése). — 3. A fehér 
lő regéje (a Pannónia megvételéről szóló ének fejtegetése). — 4. 
Mátyás és a magyar renaissance. — 5. Tinódi „Buda bevétele* 
czimü költeményének Arany „Török Bálint* czimü balladájával való 
összehasonlítása. — 6 . A pogány lázadások Magyarországon. — 7. 
Toldi alakja Ilosvainál és Aranynál. — 8 . Az arany középszer 
(Berzsenyi és Horácz e tárgyú költeményeinek összehasonlítása s a 
két költő jellemzése). — 9. Petőfi „Szerelem Gyöngyei“ czimü lyrai 
cyclusának fejtegetése. — 10. A villamos erők felhasználása a 
jelen korban. — 11. Tiborcz alakja katonánál.

Szorgalmasabban dolgoztak : Bózső Ödön Csatári Endre, Ehr
lich János, Elefánt Pál, Likavecz Antal, Mázor Elemér, Oltalmi Antal, 
Schreiber Vilmos, Spitzer Zsigmond, Stein Béla, Unger Emil Wagner 
Dani, Wundsam József.



—  48 —

V.

Tanítóképzés a fogymnasium körében az I885/« tanévben.
A főgymnasium V. VI. VII. VIII. osztályaira építve a tanító

képző intézet az elemi tani lóságra előkészülni kivánó ág. h. ev. 
ifjakat a lefolyt tanév folyamán következő szaktantárgyakra tanilá :

a. ) Az V. és VI. osztályból jelentkezők némely tantárgyakban 
együtt, némelyekben külön csapatokra osztva tanulták a zene gya
korlatát és elméletét főleg a zongora-játékot heti 6 órában mégpedig 
a  kezdők s haladók heti 3—3 órában. Ugyanezen osztálybeliek 
tanulták dr. Luther Márton kis-káíéját magyarázatokkal és kaleche- 
tikai próbákkal bővítve előkészületül a prot. népiskolai vallástanitás 
módszeres kezeléséhez. Válogatott, részeiben olvasva lett velük és 
előttük a szent irás úgy tárgy — mint nyelv-ismeret érdekéből, mi 
alatt a tótul értőkkel a tót nyelv mondattani és nyelvtani átdolgo
zására s tanítói módszeres kezelésére kellő gond fordittatott heti 3 
órában. Ugyanez osztálybeliek a gymn. német tanórák alól felmen
tetvén, heti 3 órában gyakorlati módon foglalkoztak a német nyelv
vel, olvasmányokra, nyelvtudásra s az élő nyelv népiskolai keze
lésére inkább, mint nyelvtudományra irányiló figyelemmel. Vezették 
ezen a vollaképi praeparandiát képező tanfolyambelieket Kicska, 
Neumann és Benka tanárok.

b. , A VII. és VIII osztálybeliek közül a tanít óságra készülök 
alkotván a szorosabb értelemben vett tanítóképzőt (Seminárium) 
szakirányos kiképzésük érdekében tanulták a katechelikát Hörk I. 
k. k. nyomán a nevelés- és oktatás-történetét dr Kis Áron k. k. 
szerint és az iskola-szervezettant Pálfv József hasoncimü átdolgozott 
vezérfonala szerint heti 4- utóbb 6 órában. Tanulták az egészség
tant dr. Széli Lajos k. k. szerint s a számtant a népiskolai tanítói 
foglalkozás köréhez mért terjedelemben és módon s az egyházi 
zene elméletét és gyakorlatát, heti 10 órában. E tanévben VII. osz
tálybeli növendék tanítóságra egy sem képződvén, harmadik tanfo
lyam tanulók hiányában nem volt s annál több idő fordittatott a 
negyedik tanfolyambeliek képzésére. Vezették a Seminariumbelieket 
Kicska, Neumann és Benka tanárok.
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c. ) Az összes képzőbeliek egy csapatban tanulták az ének
lést heti 2 órában Thill Nándor és Wedemann vezérfonalai nyomán 
szokotfabb egyházi énekeket hangjegyekből s emlékezetből két és 
több hangos kíséretben gyakorolgatván. Hogy pedig az összhang- 
zatos műének iránti érzék is fejlesztve legyen, kötelezve voltak a 
tanitóképzőbeliek a tanulói dalkarban egyes szóllamokhoz beosztva 
részt venni, s ügyességük szerint a szóllamok belanilásánál segéd
kezni, ezzel magukat az énektanításra is képezvén. Vezette az ének
órákat Benka Gyula, a müéneklést Benka Pál.

d. ) Szintén hasonló módon kötelezővé lett léve az összes 
képzőbe’iekre a megfelelő gymnas. osztályok tornaóráiban részt 
venni, a disztornázásban közreműködni, s az ügyesebbek a torná- 
zókhoz csapatvezetők és előmutatók gyanánt is alkalmaztattak, hogy 
ez által magukat a tanítói foglalkozás ezen ágazatába is bele éljék. 
Vezette a tornázókat Oláh Miklós torna-tanár heti 2—4 órában.

Ezen szakképzés mellett az általános műveltségre czélzó tan
tárgyakat a latin és görög nyelv és irodalom, az V. VI osztálybeli 
német és a Vili. osztálybeli mennyiségtan kivételével a tanitókép
zőbeliek megfelelő gymn, osztályaikban a nyilvános tanórákban a 
gymn. tanulókkal együtt hallgatták s tanulási eredmény tekintetében 
a gymn. növendékeivel egyenlően mérlegellellek, sőt minden a gym- 
nasiumban elő jövő szigorlatokra és osztályvizsgálatokra s irás és 
szóbeliekre egyaránt kötelezve voltak.

Azon képzőbeliek, kik az összes tanfolyamokat végezve elmé
letileg és gyakorlatilag képzetteknek bizonyulnak, a helybeli ág. h. 
ev. gyülekezet szomszédos népiskoláiban előbb szemlélkezésre, utóbb 
próba — tanításokra bocsáttatnak s ha aztán ügykörük, képzettsé
gük s jellemük alapján eléggé éretteknek mutatkoznak, képesítő vizs
gálathoz járulnak, melyet a békési ág. hitv. ev. Esperesség által kine
vezett szakbizottság intéz.

Részt vett ezen szaklrányos előképzésben : 
az V osztálybeliek közül 0
a V l .-b ó l .....................3
a V l l -b ü l .....................—
a Vlll-ból . . . . 7

összesen : 16 tanuló.

4
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VI.
T a n e s z k ö z ö k  é v i  g y a r a p o d á s a .

A) Könyvtári gyarapodás.
(Mihailt József könyvtárőr közlése.)

1. V á s á r l á s  u t j á n :  Kardos. Szilágyi és Hajmási mondája.
— Duruy. Geschichte des röm. Kaiserreichs. — Arany munkái 
(befejezve.) — Győry. Luther kis kátéja. — Ribáry-Mangold. Magyar- 
ország oknyomozó tört. — Bozóky. Római világ. — Hegyesi. Bihar 
vármegye 1848—49. — Beuren. Szabadkömivesség. - -  Beöthy. A 
tragikum. — Vadnai. Elmúlt idők. — Brouning. A nevelés elméletek 
tört. — Suppan. Rajzoló geometria. — Zádor. Levelezés Kazinczy 
Ferenczczel. — Landau. Rajzoló geometria I - III. — Krisz. Geo
metriai alaktan. — Fodor és Wagner. Rajz plauimetria és stereo- 
metria. — Klamárik. A középiskolák szervezete. — Jókai. Még egy 
csokrot. — A kis királyok. — Cox. Mithologia. — Bardey. Aufga
bensammlung. — Resultate. — Wenninger. Politikai számtan. — 
Sutter. Math. tud. története. — Joachimsthal. Anwendung der Difi. u. 
Integralrechnung. — Bardey. Algehr. Gleichungen. — Schloemilch. 
Höhere Analysis. — Herzog. A méterrendszer. — Az átszámítási 
táblázatok. — Kiepert. Italien pol. u. phisik. Balkan pol. u phisik.
— Frary A latin nyelv kérdése. — Vas Ger. Összes munkái. — 
N a g y o b b  m u n k á k  f o l y t a t á s a :  Gottschall. Der neue Plu
tarch, — Oncken, Alig. Geschichte. — Ribáry. Képes világtörténet, 
(befejezve). — Der Ornamentenschatz. — Geschichte der Wissen
schaften. — Schweiger. Afrika. — Goedeke. Grundrisz zur Gesch. 
d. d. Dichtung. — Wiedemann. Electricilät. — Unser Wissen von 
der Erde. — Salamon. Budapest, története. — Das neue Universum.
— Staatengeschichte. — Houegger Alig. Gulturgeschichte. — Dun- 
cker-Geschichte d. Alterthums. — Goedecke. Geschichte d. deut. 
Dichtung. — Philosoph. Bibliothek. — Deák F. Beszédei. — Hun- 
falvy. Egyet, földr. — Magy. tört. életrajzok. J á r t a k  a k ö v e t 
k e z ő  f o l y ó i r a t o k  és  ú j s á g o k :  Budapesti Szemle. — Ma- 
gyar-tanügy. — Figyelő. — Protest, egyh. és isk. Ev. egyh. és 
isk. lapok. — Magyar nyelvőr. — Növénytani Lapok. — Philologiai 
és Philosoph. Közlönyök. — Vasárnapi Újság. — Globus. — Zeit
schrift. für Gymn. wes. — Petermann. Mittheilungen. — Összesen: 
92 kötet.

2. A j á n d é k  u t j á n .  A magyar tud. akadémia kiadványai. 
Összesen : 20.



Tis/. Papp Antal úrtól: Curtius. Alex..Magn. — Plinius Pan-
egejricus. 2 köt.

Tek. Chovan K. úrtól: Vegyt. lapok. — Term. tud. kitel. — 
Barclaü. Argenis. — Juszta relig. evactiv. — Jalin. Aufgaben. — 
Wolfers. Tab. reduct. — 6 köt.

Tek. T. Mészáros István úrtól mint szerzőtől: A népnyelvének 
ügye a nyelvújítás óta. t köt.

Tek. Sváby Ödön úrtól: Mágiáé naturális libri IV. —* Homeri 
Ilias (görög és latin szöveg). 2 kőiét.

T. özv. Molitórisz Adolfné asszony: Megbold, férje müveiből; 
Geographiai kézikönyv. — Német nyelvtan. — Számtani példatár. 
Továbbá: Sturms Betrachtungen I. II. — J. Chmel. Lat. bőm. 
deutsches Wörterbuch. — J. Kollár. Rozprawy. — Kovachich. Nova 
Ungariae Periódus — A. Kralovanszky. Nat históriáé Compendium. 
Összesen: 9 kötet.

Évi értesítőiket megküldték: aradi fg., aszódi g. balatonfüredi 
szerelelház, bajai, békési, belényesi, békés-csabai, bécsi (Technishe. 
Hochschule), bonyhádi, besztercze-bányai, békés gyulai polg. buda
pesti II. IV. és V. kér. f. rendiek., műegyetem, kegyesrendi, ev. ág., 
köz. ipart., keresk ak., ev. ref., czeglédi, csiksomlói, csurgói, deb- 
reczeni ev. ref. és városi f. reált., dévai, egri, eperjesi ev. ág. és 
reált., fiumei, felső-lövői, fehértemplomi, gyönki, csiksomlyói, győri, 
benczés főreáll., gyulafehérvári, hajdúböszörményi, hód mező vásár
helyi, iglói, kalocsai, kassai prot. polg. főreált., kaposvári, karczagi, 
kecskeméti ev. ref. kegyesr. és főrealt., keszthelyi gazd., késmárki, 
kisújszállási, kis-kun félegyházi, kis-kún halasi, kolosvári tud. egy., 
unit. és ev. ref., kolozs-monoslori gazd., kőszegi, körmöczbányai, 
losonczi, lőcsei, makói, leánvisk. polg. magy- óvári, mezőtúri, ma
rosvásárhelyi, miskolczi ev. és ref. modori, munkácsi, nagyszombati, 
nagy-kálói, nagy-váradi, nagy-szalonlai, nagy-becskereki, nagy-kö
rösi, nyilrai, nyíregyházi, pápai, pécsi fögymn. és föreált., pozsoni 
evang. és r. kath., rozsnyói ev. és r. kath,  sárospataki, soproni 
evang. és Csöndesféle, sümeghi, szegedi kegyesr. és főreál., szen
tesi, székely-udvarhelyi ev. ref. és főreál., szombathelyi, temesvári 
fögymn. és főreál. trsztenai, trencséni, ungvári, uj-vidéki, uj-verbá- 
szi, váczi, veszprémi, zombori és zentai középtanodák, illetőleg 
szakiskolák. Összesen: 112. Az ajándékok összege: 152 kötet, ille
tőleg füzet.
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Az 1884/6-ik tanév végén volt 11578 kötet
Ez évi gyarapodás tesz összesen : 244 ,
A főgyranasiumi könyvtár áll összesen : 11822 kötet

illetőleg füzetből.
B.) A régiségtár gyarapodása.

(Mihálfi József őr közlése.)
Ajándékok : Tek. Kis György ur Vészlőn 1 kerekkövet, Tek. 

Benka Gyula igazg, ur 1 réz és l czink kiállítási emlékérmet, Tek. 
Chován Károly ur 1 db. newyorki Kossuth bankjegyet adományoztak.

Tanuló ifjaink közül : D. Mészáros F. Vili, 5 réz, Szrnka J. 
1 bankjegy, 1 ezüst, Barbosz G. VI. 2 db ezüst, Dörgő D, VI. oszt. 
7 db Zsigm. korabeli ezüst dénár, Harsányi J. V. 1 ezüst, Gut- 
mann M. IV 5 db réz. 1 ezüst, Starkenberg B. IV. 1 emlép p. 
3 ezüst és 5 réz, Melich J. III. 1 db ezüst pénzt adtak.

C.) A pliysikai tár gyarapodása.
(Közli; Chován.)

Vétel utján szereztetett : 1. Mariotle készüléke ; 2. dasymeter;
3. Egy pár telephon ; 4. Crookes féle cső ; 5. villamdelej ; 6 . forgó 
delej készülék.

D.) A természetrajzi tár gyarapodása.
K özli: Chován.

Ajándékok által : egy kitömött seregélyt ajándékozott Szirácz- 
ky János VIII. oszt. t., egy Jynx torquillát Fejér Imre VII. oszt. t. 
3 drb. sárga agyag vasérczet egy csiga kövülettel, a nagy kátai 
artézi kút 186 m. mélységéből, Dr. Reisz Miksa ur. Fogadják kö- 
szönetünket.

E ) Zene-intézet.
Vétel utján szereztetett egy hangverseny-zongora, mely az 

intézet körében rendezendő tanulói hangversenyek kivitelének kön
nyítésére s a siker fokozására régóta érzett szükséget pótol.

m
A I u m n e u m.

Delhányi Zsigmond közlése.
A heirt 195 tanuló közül maradt évzártáig 184.
1) 50 írtjával teljes fizető 52.
2) Olcsón élelmezett, még pedig

80 írtjával 104 
15 , 12

Egészen ingyenes 26

Az esti eonviet.usban, 34 frtnyi évidij fizetése mellett év végén 
voltak 56-an, ezek közül a senior és még egy ifjú ingyenes.



Nagyobb összegekkel járultak az almnneum felsegéléséhez :
Nagyságos Tomcsányi Károly 20 frltal; szarvasi takarékpénz

tár 20  írttal.
Sii])]ilicatiu eredménye:

P e s t-P i 1 i s-S o 1 t-K.-K u n m e g y e- és N ó g r á d b ó l  
befolyt 218 frt, mely összeghez járultak nagyobb mérvben követke
ző t. ez. aláírók : Czegléd városa 5 frt, Kilián Frigyes 5 frt, Ilász 
Sándor 5 frt, Budapest fővárosa 10 frt, b. Podmaniczky Géza 5 
frt, Kis János Salgó-Tarjánban 5 frt, Szlranyavszky Géza 3 frt, Ge
genfeld 3 frt, Desewffv Oltó 5 frt, b. Prónay Dezső 10 frt.

D u n á n  t ú l r ó l  befolyt 218 frt 24 kr, mely összeghez 
járultak nagyobb mérvben : Sólymosi 5 frt, Kőszegi takarékpénztár 
3 frt, gr. Erdödy Gyula 3 frt, egy ismeretlen 3 frt, Boglár 5 frt.

G ii in ö r,- S z e p e s m e g y é b ő l  befolyt 157 frt, mely 
összeghez járlt a feketehegyi fürdő közönség 8 frt 60 krral.

H o n t - ,  Z ó 1 y o m-B a r s m e g y é b ö l  befolyt 98 frt 75 kr
B á c s-, B o d r o g - ,  T o r o n t á 1-, T em es-, K r a s s ó- 

m e g y é b ő l  befolyt 122 frt 15 kr, mely összeghez járult t. Nyá- 
csik Endre[*3 írttal.

T i s z a m e l l é k é r ő l  befolyt 133 frt 95 kr, mely összeg
hez járult Nyíregyháza városa 5 frltal, egy ismeretlen 3 írttal.

K o m á r o m-, P o z s o n y - ,  N y i t r a-, T r e n c s é n-, 
T u r ó c z  m e g y é b ő l  befolyt 105 frt, 90 kr, mely összeghez 
járult özv. Osztroluczky Gézáné 5 írttal.

B é k é s  m e g y e i esperességböl befolyt 357 frt 64 kr, na
gyobb mérvben aláírtak : gr. Uiberackerné 5 frt, Mikolay István 
Orosházán 5 frt, Tót-Komlós községe 5 frt, Gajdács Pál 5 frt, Lau- 
rovies János 5 frt. Islvánfy Béla 5 frt. Aradi ág, ev. egyház 5 
frt, B.-Csabai ev. egyház 5 frt, Urszinyi János 3 frt, B.-Csabai ta
karékpénztár 5 frt, B. Csabai népbank 5 frt, Csaba városa 4 frt, 
Ladies György 10 frt, Mezöberényi takarékpénztár 3 frt, Sz.-András 
községe 5 frt, Bosnyák Károly 3 frt. Sárkány János 5 frt, Áehitn 
Ádám 5 frt, Haviár Dani 5 frt, iíj. Mikolay Mihály 3 frt.

VIII.

Évi események és állapotok.
Az 1886/0 tanévet megkezdettük aug. 30-án, mint a mely 

napon engedélyezett javító- és magán-vizsgálatok tartattak s vol-
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lakép múltról fennmaradt, munkát végeztünk a jelen tanévi osztály- 
alakilás érdekében.

Beiratkoztak tanulóink aug. 30. 31. és szeptemb. 1. és 2-án. 
A köztanitást osztályonként szept. 3-án nyitottuk meg 403 tanulóval 
s ezen létszám szept. 2 0 -káig elfogadható okok miatt megkésőkkel 
4-30-ra emelkedett, mely összeg azonban évzártakor önkéntes kilépés, 
kibetegedés és halálozás folytán 416-ra apadt.

Tanulóságunknak osztályonkénti csoportosulását a következő 
táblázat mutatja:

A tanulók száma osztályonkint volt Minőségrej Tandíj fize
tésre nézve
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Ezen létszáma a tanulóságnak vallás és anyanyelvre nézve 
következőleg csoportosult:

V a l l á s r a  n é z v e : Anyanyelvre nézve:

és pedig

ág
os

t. 
ev

.

ev
. r

ef

ró
ni

. k
at

li. 1 5

1
:©

"© >
A 4  1 0® © 1 NJ
:©  ‘2  

1 © ös
sz

es
en

m
ag

ya
r 

j

©
a

*©

4-4
'©

ro
m

án
sz

er
i) C Í 4 S  ©

&£) >
CZ 'T] CS3 
f f  W 
~  ©

évzártakor
voltak 194 49 88

b
3841 416 361

6
32 15 2 416

Honosságra nézve pedig gymnas. tanulóságunk kövelkezőleg 
alakult : volt az év zártakor 119 helybeli, 92 megyebeli és 205 
magyarországi más megyékből származott. Külföldi e tanévben nem 
látogatta iskolánkat, mii különben geographikus helyzete érthetővé tesz.

Szept. 6 . tanévet nyitó istentiszteletet tartott gymnasiumunk, 
melyben a tanárok vezetése mellett összegyűlt, ifjúság előtt Lányi 
Gusztáv tanár és magyar-lelkész tartott egyházi beszédet.

Szeptemb. 16. a díszteremben egybegyült tanulóság előtt fel- 
olvasá az igazgató a gymnas. törvényeket s osztályonként figyel
meztetve lett az ifjúság azon zsinórmértéket adó követelésekre, me
lyekben a fegyelmes egyült-élés és működés nálunk irányt és kife
jezést nyernek.

Ezután a tanári és tanulói munkásság folytonosságát csak a



szokás által szentesilett szünnapok s egv-egy társadalmi vagy haza
fias Czélzatn ünnepély szakilá meg u. m : a másfél napi szüret, a 
prot. ifjúságnak két ízben az úrvacsorához való előkészítése és ve
zetése, a Karácsony megünneplése, az utolsó farsang után eső félnap, 
marc. ló-ének önképzőköri hazafias emlékünnepe, az önképzőkör
beliek örömüntiepe, a husvét, a pünkösd s e tanév szomorú emlé
keként a közkedvességü s korán elhunyt r. kalh. lelkésznek főtiszt, 
lánya János volt helybeli plebánusnak, úgy is mint gymn. katec- 
héIának s tehát tanárkarunk kiegészítő tagjának temetése, melyen 
az ifjúság a tanárkar vezetése mellett kegyelctesen részt. vett.

Két részre oszlá tanévünket a január utolsójával befejezést 
vevő első félév, melyben a megtartott ismélelgelesek alapján összes 
tanulóink osztályozva lellek s a tanulási eredmény szokásos érte
sítők alakjában az érdeklett szülőkkel közöltelett.

A tanévet befejező végre a Vili. osztálybeliekkel az írásbeli 
érettségit szükségkép megelőző osztályvizsgálal, mely május 10—15-ig 
tartott. Ezt követé az írásbeli érettségi máj. 18—22-ig. Ez alka
lommal is aggódva tapasztaltuk azon sokszerü bonyodalmat, mely 
népes tanintézeten szükségkép beáll azon formai kikötések 
miatt, hogy a Vili. évesekkel előzetesen hét napon át tartott osz_ 
tályvizsgálaloknál s az 5 nap délelőttjein végzett Írásbelieknél órán
ként felváltva a négy külön helyen dolgozgató maluransokat a 
tanárok ellenőrizvén, a gymnasium többi osztályait csaknem két 
héten át kellőleg elfoglalni bajos dolog, holott, a tanév vége felé 
több napra terjedő szünetekkel vagy csak meglazuló munkássággal 
is a szorgalmi időt megszaggatni paedagogikus érdekeket sértő hiba 
lenne. Az érettségire vonatkozó minisleri utasítás ugyan úgy szól, 
hogy az Írásbeliek alatt a gymnasiumban a tanítás szünetel ; tanár- 
karunk azonban inkább a kettős munka terhével küzdött meg ez 
évben is, nehogy komolyabb foglalkozás nélkül lézengeni hagyja a 
3ö0 főnyi tanulóságot az írásbeliek alatt. Sem jogunk, sem köte
lességünk nem lehet az érettségieknél egyszerűbb eljárási módot 
javasolni ; de várva várjuk s szívesen üdvözöljük azon pillanatot, 
melyben a Nagymélls. közoktatási kormány a vizsgálatok egyszerűsí
tését ezélzó intézkedéseivel a bürokratikus nehézségeken segíteni fog.

A kivételesen későre eső pünkösdig tartott voltaké)) tanárka
runk nagyobb fokú öntevékenysége, innen túl aztán ismétlések, 
osztály vizsgálat ok foglalkoztatták iskolánkat, melyeket betetőzött a 
június 22. megtartott közvizsgálat s a tanulóság dalkari és szaval-
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lati előadása, hogy 23-tól kezdve a felekezeti főhatóság elnöklése 
és Ns. dr. Seholt.z Ágoston m. kir. tudom, egyetemi tanár urnák, 
mint kormányképviselőnek jelenlétében meginduljon a szóbeli érett
ségi, mely aztán jun. 23—29-ig tartott. Ezentúl jun. 29. délután és 
30. bejegyzett magántanulóink vizsgálatával a lefolyó tanév munka
körét végleg bezártuk.

Az 188e/6 tanévben a gymn. tanitás az egyetemes gyűlésünk 
által elfogadott s kötelezővé telt tanítási tervezett alapján vitetett 
végbe, a mint arról az előadott tantárgyak vázlata (lásd a III szám 
alattiakat) részletesen tájékoztat. A didaktikai feladatok megoldásán 
12  rendes, egy helyettes s egy tornatanár működött, kisegítve a 
róm. katholikusok, gör. keletiek és mózes vallásuak katechétái, egy 
műének és egy zenetanár által. Hogy a sok felelősséggel járó ta
nítás és nevelési feladatok a tanulóknál minő eredményre vezettek, 
azt számadatokban élethiven feltüntetni csaknem lehetetlen, mit 
érthetővé tesz azon körülmény, hogy gymnasiumunk osztályai az 
V-ben VII. és VIII ban harmadrészben a vidéken levő al- és nagy- 
gymnasiumok és polgári iskolák növendékeiből nyervén szaporulatot, 
a másfelől hozzánk szállingózók képzettségéért és jellemalakulásáért 
tanárkarunkat méltányosan a felelősség csak részben terhelheti. Szám
adatokkal feltüntetve a tanítási eredmény a jelen tanév zártakor a 
következő :

A rendes tantárgyakból az osztályzás átnézetben
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Ezen táblázat is matatja, hogy ifjúságunk tanulási eredménye 
akár a tanítói hatás időbeli terjedelmét s fokozódó belterjességét, 
akár az iskolai munkásság megszokásából és a gyakorlás folytonos
ságából szerzett ügyesedést gondoljuk alapul, kedvezöleg fokozódott, 
úgy hogy az első télévi adatokra tekintve 22 -vel több jelesünk s 
16-al kevesebb elégtelenünk volt az év végén, mint a félévi osztály
zás megállapításakor, bár mind két esetben ugyanazon osztályzási 
eljárás vétetett alapúi.

A gymnasiumi életből szervezeténél és kiviteli módjánál fogva 
már-már végkép kiszakadó érettségi vizsgálatok eredménye pedig 
átnézelben feltüntetve a következő:
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Névszerint jelesen megfelelvén érettek; Csatári András, Sohác 
Vilmos, Thuró Károly, Unger Emil és Wagner Dániel.

Jól megfelelvén érettek: Bozsó Ödön, Ehrlich János, Elefánt 
Pál, Jeszenszky Frigyes, Likavecz Antal, Oltalmi Antal, Schreiber 
Vilmos. Schwartz József, Szíios bajos Spitzer Zsigmond,

Elégséges eredmónynyel megfelelvén egyszerűen érettek : Arnold 
Fülöp, Gsörföly Endre, Danes Árpád, Dani Mihály, Ehrlich Géza, 
G raj fel György, Hegedűs Kálmán, lloffer József, Jósa Iván, Knyihár 
Károly, Mály Lajos. Miklós Lajos, Nicsovics Jenő, Ott Fülöp, Pet- 
rilla Imre Pelry Béla, Povázsai György, Rácz Endre, Sinkovics Jenő, 
Stimm József, Szávios Milán. Székács István, Sziráczky János, 
Tommy Dezső, Wuck Péter és Weinrich Ödön.

A tanuló ifjúság egészségi állapota egészben véve kifogástalan 
volt a lefolyt tanév alatt. Járványok, ragályok, veszélyesebb ifjúkori 
betegségek nem igen fordultak elő. Thyphus, rheuma, szem és torok- 
bajok némelyeknél ugyan lehetetlenné tették a tanulást s ebből ío- 
lyólag a tanévben 14 tanulónk részint önként részint betegség 
kényszere alatt gondosabb ájiolást és üdülést keresve kilépett az 
intézet kötelékéből, vollakép azonban csuk egy családi körébe haza 
távozó iíjnnak — Klein István VI. osztálybelinek — öröklött baja
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nyert enyhülést a halálban. Nehéz betegjeink legtöbbje fölépült — 
s köszönet orvosaink gondos utánjárásának — visszaadatott az 
életnek. A mennyiben pedig az iskolai hatóság tudta nélkül némely 
tanulóink a takarékosság ürügye alatt egészségtelen lakásokban vo
nultak meg, e tanév folytán is emberbaráti érdeklődéssel látogatá 
tanárkarunk magánlakásain az ifjúságot s kivált a kellőleg nem 
ápolt beteg tanulók állapota érleié meg azon elhatározást, hogy a 
tanulóság közegészségi viszonyai jövőben intézeti orvos felügyelete 
alá helyeztessenek, a kellőleg nem gondozható betegek számára 
beLeg szoba s szakilag ellenőrzött ápolás szerveztessék s ez intéz
mény — bár a kiviteli módokról egy tanácsülésileg kiküldött bi
zottság tartozik még tanácskozni s gondoskodni, — a jövő tanévben 
életbe lép sok szegény sorsú tanuló és aggódó szülő csekélyke meg
adóztatásával bár, de bizonyosan nagy megnyugtatására.

A tanulóság társas művelődésének és öntevékenységének fo
kozására szokottan e tanévben is fennállott a tanulói dalkar 120 
működő taggal ; Moravcsik Géza tanár vezérlete mellett működött 
az önképzö kör 140 taggal; gyakorolta magát a 80 — 100 tagból 
álló diszlornázók csapata, melynek jun. 21-én szépen megindult 
s a nagy közönség állal lelkesen fogadott mutatványát a kedve
zőtlen idő megzavarta ugyan, habár mind az, mi a rövid perczek 
alatt előadatott úgy a vezetés szakszerűségéről, mint az ifjúság 
lelkes érdeklődéséről, ügyességéről, erejéről s vállalkozási kedvéről 
szépen tanúskodott. Tartatlak e mellett önként vállalkozókkal vivő 
gyakorlatok, tanulták többen a franczia nyelvet, a művészi rajzolást 
és festészetei, valamint a gyorsirászatot is. Általában nehezebb ifjú
ságunkat vállalkozásaiban okosan korlátozni, mint eredményesen 
vezetni, bár e tekintetben az osztályfők nevelői belátása a közok
tatási törvény ide vonatkozó követeléseit folyton érvényben tartá, 
nehogy egyesek erejüket túlhaladó munkára vállalkozván, a lénye
gesebb iskolai feladatok megoldásában kárt valljanak.

A tanulóság vallás-erkölcsi jellemesedése folytonos gondosko
dásunk tárgyát képezvén, őszintén és hálás lélekkel bevalljuk, 
mikép a jelen tanév lefolyása alatt botrányt okozó durvább kihá
gások alig fordultak elő tanulóságunknál s fegyelmezésünkkel eléggé 
sikerült egyesek neveletlen durvaságát korlátozni s a tisztesség és 
illendőség érzetének ébren tartásával ellensúlyozni. Bizonyítja azt 
azon tény, hogy tanulóink közül bizonyitványkönyvünk 343-at jel
lemez jónak, ü3-at szabályszerűnek és lü-et kevésbé szabálysze-
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rünek s egész éven át igazgatói megintést 11-szer s lanárkari nyil
vános dorgálást 10-szor és csendes eltávolítást 2-szer kellett népes 
tanulóságunknál alkalmaznunk s mondhatni e tekintetben sokkal 
több bajt okoznak iskolánk irányát, nem ismerő jövevényeink, mint 
intézetünk törzsnövendékei.

Szorgalmat, jó viseletét főként és mellékesen nyomasztó anyagi 
körülményeket is tekintetbe véve tanulóink közül többen részesüllek 
tanárkarunk ajánlatára különböző kedvezményekben és jótétemé
nyekben. így teljesen díjmentesen tanult 12 ifjú s a mellékdíjak 
fizetése alól föl volt szabadítva 10. Az alumneumi kedvezmények
ben részesüllekről értesítőnk VII. közleményben nyújt álnézelet az 
ephorús. Ösztöndíjak és jutalmakban részesültek tanulóink közül a 
jelen tanévben:

a. ) Baszlics (lyörgy IV. oszt tanuló egy családi ösztöndíjban ;
Buday István V. oszt. a Bibics-alapitvány ösztöndíjában ; Hanacsek 
János VIII. oszt és Szlávy Pál VI. oszt. a Mária Terézia-alapitvány 
jutalomdijában. Mindezek ösztöndíjaikat részint jókorább megnyer
vén élvezik, részint rokoni összeköttetéseinknél fogva a mi aján
latunk nélkül szerezték. ,

b. ) A Róth-Teieki Johanna grófnő-féle ösztöndíjat a Mélts. 
egyetemes dijosztó bizottság határozatából kifolyólag megkapták e 
tanévre : Wagner Dani, Unger Emil, Schad Vilmos és Likavecz 
Antal VIII. és Bankó Márton VII oszt. tanulóink.

c) A fögymnasium rendelkezése alatt álló ösztöndíj-alapokból 
a Beyschlag Töllésy-fólét. (40 frt) Wagner Adolf Vili. a Németh 
József félét (23 frt) Thuró Károly VIII. az Urszinyi Andor-félét. (25 
frt) (íyalai Dezső VI. a Boezkó Dániel-félét (24 frt) Fabriezy Pál 
VIII. s a második ugyan ilyen dijat Uhrin Károly VII. s a llaviár- 
félét (14 frt) Ribárs/.ky Pál V. tanulóinknak ítéltük oda.

d.) A kisebb jutalmak közül az áldott emlékű Bolza Antal 
grófnő-féle 6 darab aranytól tanulóságunk ez évben elesett, mint
hogy Bolza Antal gróf úr írásos nyilatkozata szerint e jutalom-díj 
kiosztását nemes lelkületű neje csak életefogytáig rendelte el. A 
Party Ferencz féle jutalmat (8 frt.) Bella Mátyás VI. a Zsilinszky 
Mihály-fóle rajzjulalmat (8 frt) Marcsek István VI. a szarvasi festők 
jutalmát (8 írt) Dános Árpád Vili. a Debreczeni Endre-félét (5 frt) 
Thuróczy Endre VI. a Székács József-félét (5 frt) Vitális István IV. 
a szarvasi nöegylet aranyait Takács Mihály Vili. és Neu Sándor V. 
a dr. Fuksz Ede-féle aranyat Csatári András Vili. a Bakhazái' 
József-félét (10 frankos arany) Petras györgy IV. a SzécsiEde-félét



60 -

(8  frt) Udvardy Sándor V. s a Danes Béla ezüst tallérját Salacz 
Ferencz IV. tanulóink kapták.

e. ) A bányakerületi díjból (105 frt) 12 frtnyi és kissebb rész
letekben jutalmazva lettek: Varságh Zoltán és Kubányi Emil VII. 
Hellebranth János, Ebner Béla, Molitórisz Lajos és Körösi Dezső VI. 
Baros Dezső, Harsányi István, Litauszky Pál Demcsák János, Jahn 
Róbert és Moezkovcsák György V. Mihálfi Emil Eördögh Ferencz, 
Bukovinszky István, Benczúr Mihály és Marcsek Lajos IV. Makula 
Károly és Mocskónyi Zsiga III. s végre Lichtenstein Zoltán és Slaj- 
cho Mihály II. osztálybeli tanulóink.

f. ) Végre a m. kir. természettudományi társulat szívességéből 
értékes jutalomkönyveket kaptak: Ottahal Antal, Csatári András, 
Jeszenszky Frigyes és Mázor Elemér VIII. úgyszintén Szegedy László 
VII. oszt. tanulók.

g. ) Torna-dijakat kaptak; Jeszenszky Frigyes VIII. egy feli
ratos szalagú borostyánkoszorut a tornatanártól és 2 irtot a főis
kolától ; Teleszku György VII. egy pár vivő kardot a torna-tanártól 
Tóth Mihály VII. Marsai Pál VI. és Krizsán Miklós V. osztálybeliek 
két—két forintot a szarvasi nőegylettől ; Kolényí Mladén és Dehe- 
lean Gyula IV. osztálybeliek egy—egy ezüst forintot Tek. Ponyiczky 
Máté úrtól s végre Hunyady Vilmos II. oszt. tanuló 2 drb. régi 
húszast Jeszenszky Frigyes ajándékából.

A főiskolánk iránt való komoly érdeklődés fokozta ez évben 
is a jótékonyság szellemét sok tanügybarálban. így ifjú Melis György 
a helybeli ev. egyház gondozója az iskolai közpénztárba adott 25 
irtot, nagyt. ifj. Jeszenszky Károly 10 irtot. Szépen növekvő tanár- 
nyugalom-dij intézetünk alaptőkéjét, mely a tanév elején a 8000 
frtot haladta, gyarapították a tanév folytán nagyt. ifj. Jeszenszky 
Károly m.-berényi lelkész 10 frt, a békési népbank 20 frt, a 
szarvasi taharékpénztár — mint azt már évek óta oly hálára köte
lező módon teszi — 100 frt, a szarvasi magánosok tanszék-alapít
ványi egyesülete — ezutánra nézve az évi kötelezettség kijelentése 
mellett — 150 frt, ns. dr. Scholcz Ágoston m. kir. egyetemi tanár 
és kormányképviselő 50 frt, és tekint. Rácz András ur, turkevei 
birtokos, 100 írttal. A tanárkar évi járulékaival s a tanulóság és 
szülői körök folyton fokozódó áldozatkészségükkel szintén 
gyarapítják az alaptőkét, melynek emelkedése legalább a jövőre 
nézve ébreszt kecsegtető reményt, bár a jelen gondjait s a foly
tonos gondoskodás kötelezettségét meg nem szünteti. Ily kő-



rülmények közölt mély hálára kötelezi gymnasiumunkat a tmgyt. 
báos-szerémi esperességnek minapi fényes ténye, mely a meglevő 
nyugalomdij alaphoz az esperességi közpénztárból 100 irtot meg
szavazván. egyúttal arra utasitá nemes lelkű főesperesét. hogy 
levélileg szólítsa áldozatkészségre azon egyházmegye lelkészeit, ta
nítóit s befolyásos világi férfiait, mint kik között nem egy közelebbi 
vagy távolabbi összeköttetésben állván a szarvasi gymnasiummal, 
annak életrevalóságát s e vidéken való szükségességét eléggé 
ismeri és érzi. A nemes elhatárzás és tett szónál jobban dicséri 
azt, ki általa kitűnik.

Gymnasiumunkat felsőbb megbízatásból folyó jogánál fogva 
látogatásával ez évben is megtisztelte a m. kir. debreczeni tanke
rület ns. főigazgatója, Békési Gyula kir. tanácsos úr. Nálunk időzött 
1886. jan. 18. 19. 20. 21. napjain osztályonként úgy az ifjúságot, 
mint az egyes szaktudományokban foglalkozó tanárokat egyenként 
beható figyelmére méltatván. Látogatásait végezve szakszerű észre
vételeit tanárkarunkkal közölte s ezzel is felhasználta befolyását 
arra, hogy erősebbé és biztosabbá tegye azon mindnyájunk közóhaját 
és törekvését vezérlő gondolatot, mikép köztanitásunkkal a lehető 
legteljesebb sikerre emelkedjünk. Úgy a tankerületi főigazgatónak, 
mint az érettségieknél felügyelettel megbízott kormányképviselőnek 
szakértelme, ügyszeretete, önzetlen lelkesedése lélekemelő hatással 
birt tanárkarunkra, mely a nagy világtól csaknem elszigetelt hely
zetében bár a magyar nemzeti közművelődés és erkölcsi jelleme- 
sedés eszméjét lelkesen szolgálja, mégis olykor magára utalt mun
kájában s szerény anyagi viszonyai között pillanatnyi csüggedezésnek 
s elkedvetlenedésnek lehet kitéve.

Ez azon kedvező érintkezési pont és alkalom, mely miatt szí
vesen üdvözöljük a kezdetben újszerűségénél fogva némi tartózko
dással fogadott állami legfőbb felügyeletet, inig azt alkotmány-tisztelő 
kormány bölcs tapintattal alkalmazza, alkalmazza pedig oly czélból, 
hogy általunk legjobban tudott és érzett bajainkon ügyszeretettel 
segítsen s a szakszerű igaz ítélet őszinte nyíltságával önismeretre 
juttassa prot. tanintézeteinket s tanférfiainkat anélkül, hogy azokat 
életfejlődésükben zavarná s ezeket önérzetes működésükben elked
vetlenítené. Mi erősen hisszük, mert hinni szeretjük, hogy a több
szöri érintkezés mind jobban belehozza intézetünket azon országos 
áramlat sodrába, melyben, mint az élő vízben, felfrissül mind az, 
mi életrevaló s leülepedik mind az, mi sár és iszap. Szintúgy hisz-



szüle, mert önérzetünkben azt. hinni jogosítva vagyunk, hogy a 
felsőbb körökkel való gyakoribb, bár csak közvetített érintkezés 
mellett sok alaptalan előítélet és lappangó vád el fog mülni, prob 
tanintézeteink felől, melyek legtöbbje s legjava úgy ma, mint a 
germanízáló megpróbáltatás napjaiban nem kérkedő tüntetéssel, de 
komoly kötelességérzettel törekedett a magyar nemzeti cnlturának 
s hazafias szellemnek megnyerni olyanokat, kik az olcsó és humánus 
iskolázás kedvezménye nélkül a nemzetre nézve elvesznének, sőt tán 
gyűlölködő ellenségeinkké fejlenének. Vajha hitünket, mint annyi szép 
hitet, a közélet le ne rontaná s kíméletlen és elfogult bírálat meg 
ne zsibbaszlaná intézeteinket azon hagyományos hatásukban, mely a 
protestáns köznevelést hazánkban jellemzé s ma is jellemzi.

A fentartó párt fogóság t. hivatalos közegeiben s az intéze
tünkkel érintkező t. közönség kedves gyermekeiben bírja a folytonos 
összeköttetés és ellenőrzés biztositékát intézetünk fölött. E tanév 
zártakor ismét alkalma nyilt belátást szerezni azon ügyszeretet állal 
vezetett munkásságba, melyet a szarvasi gymnasium 52 évi fenállása 
alatt teljesített.. Kérjük és várjuk belátó ítéletét s azzal egy nyomon 
járó becses pártfogását most, midőn egy tanév terhét és felelőssé
gét bezárjuk, hogy majdan felfrissült erővel a nehéz, de czéljánál 
fogva meg nem unható munkát Isten segítsége mellett tanév nyil- 
tával újra megkezdjük.

Az 188°/7 tanév megnyitására vonatkozólag az érdeklődök 
becses figyelmébe még a következőket ajánlani kötelességem.

Azon nyilvános és magán-tanulóink, kik az évzáró osztály 
vizsgálatokról elfogadható okok miatt, elmaradni voltak kénytelenek, 
pótló- vagy utóvizsgálatot tehetnek aug. 29-én,

A javító vizsgálatra tanárkari határozattal kötelezettek, úgy 
szintén a két tantárgyból elégtelen jegygyei birók — utóbbiak csak 
azon esetben, ha erre főhatóságunktól, Főtiszt. és ns. dr. Szeberényi 
Gusztáv kir, tanácsos és bányakerületi püspök űrtől engedélyt esz
közölnek, — aug. 30. és sept. 1. vizsgálatra állhatnak.

A beiratások 1886/7-re megkezdődnek aug. 30 án s folytatva 
lesznek 31. és sept. 1-én. sept. 2-án Isten segítségével megkezdjük 
osztályonként a nyilvános tanítást. A megkésök, ha ugyan az osz
tályok létszáma és a tantermek térfogata még megengednék is, 
fölvételüket önmaguk nehezítik, tán lehetetlenné is teszik, a meny
nyiben az országos törvény ép úgy. mint a Nagymit. közoktatásügyi 
ministerium e tárgyban való leirata arra köteleznek, hogy egy-egy 
osztályba 60-nál több tanulót semmi esetben föl ne vegyünk. — 
Magán-tanulók fölvétele — elfogadható okok föltétele mellett —
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September 20 ig nyitva hagyaük. Behatáskor a szülök vagy gyámok 
megjelenése kívántatik s kivételt csak a több éven át nálunk be- 
irotlakra tehelünk.

Az első osztályba csak az vehető fel, ki 9-ik élet évet már 
belölté s 12 évesnél nem idősebb. Tartozik a felvételre újonnan 
jelentkező elhozni keresztlevelét s a népiskola IV. osztályáról szóló 
bizonyítványát s ezek hiányában senki a gymnasium kötelékébe 
nőm léphet, esetleg ezek felmutatása mellett is fölvételi vizsgálatnak 
lehet alá vetve, ha akár nyelv-, akár tárgy-ismeretre nézve az 
igazgatónak s osztalytanárnak aggályai lennének.

A felsőbb osztályba lépni óhajtók rendes bizonyítványaikat 
felmutatni kötelesek. Értesítők jogérvényes bizonyítványnak nem 
tekinthetők s igy a felvételhez alapot nem nyújtanak.

Az intézetünkbe belépők fölvételkor lefizetni tartoznak :
a) az először beirottak a fölvételi dijat (1 frt.)
b) minden beirott tanuló egyaránt az év elején lefizeti a tan

szerpénzt (1.20), a torna-,rajz , és fürdő dijat (I—IV osztálybeli 5 
frt, V—Vili. oszt. 3 fit) s a tanári nyugdíj alapjára eső 50 krczárt. 
Ezenkívül a belépéskor lefizetni köteles minden tanuló a tandíjat, 
vagy legalább annak félévi részletét. Ez helybeliekre nézve 6 frt, 
esperességünkbeli ág. hitv. evangélikusokra 10 frt, esperességen 
kívüli bármily felekezetű keresztyénekre 14 frt s az izraelitákra a 
beiratási dij kivétélével az összes dijak kétszerese (azaz : tanszer 
pénz 2.40, torna-rajz 10- illetve 6 frt s évi tandíj 28 frt). Annál 
inkább kérem a fizetendők pontos teljesítését, mert iskolatanácsi 
határozat értelmében azok tanulókul be sem jegyezhetők, kik ezen 
felsorolt illetményeket le nem fizetik. Szegényebb sorsuak a tanítási 
dijat félévi részletekben is törleszthetik, de egyéb dijakra eme ked
vezmény senkinek meg nem adható. Félév lejártakor a részlet fize
tők febr. 1-én tartozásaikat annál inkább tisztázni kötelezteínek. 
mert nem fizetés esetén a tantermekben számukra hely nem engedhető.

c) Az alumneumba fölvétetni óhajtók, ha nem esperességünk 
körébe tartozó adózó egyháztagok gyermekei, fizetnek egy tanévre 
50 frlol, mely összeg félévi részletekben is törleszthelő. Esperessé- 
günk kötelékébe tartozó és szegénységüket okirattal bizonyító prot. 
tanulók felvétetnek az olcsóbban élelmezettek közé, fizetvén egy 
tanévre 30 frtot. Ugyanezen csoportba fölvétetnek más esperességbeli 
szegény sorsú tanuló ifjak is, kivéve a gör. keletieket, kik egyházi 
viszonyaiknál fogva az iskolánkat fenlartó pátronalus terheiben s 
viszonti szolgálatban — legalább eddig — soha és semmikép nem 
osztoztak.

d) A konviktusra (esti étkezés) járni óhajtók fizetnek szintén 
félévenkint előlegesen 17 frtot. Elszámolási nehézségek, nyilván
tartási pontosság valamint elöleges gondoskodás miatt itt sincsen 
semmi értelme a némelyek által igényelt havonkénti részlet-fizetésnek

Általában önkéntes teherviselésre, pontosságra, kötelesség-tu-



dásra az által is óhajt hatni gymnasiumunk, hogy míg maga egy
részt lelkiismeretes hűséggel teljesiti a reá nehezedő munkát és kö
telezettséget, másrészt megkívánja a kötelékébe fölvett összes tanu
lóktól a reájok nehezedő illetékek szabott időre eső lefizetését.

e) Végül az összes érdeklődőket fölkérem, hogy iskolázás 
czéljából hozzánk hozott kedves gyermekeik alkalmas elszállásolásáról 
bölcs körültekintéssel gondoskodjanak. Fejlő embernél nagy fontos
ságú tényező a testi egészség- Tanulónál ez tán kétszeres jelentő
ségű, s ha a mi feladatunk gondoskodni arról „ut sit mens sana in 
corpore sano* — bizonyosan ép úgy feladata a szülőknek s gyá
moknak a »corpus sanum“-mal törődni Legyen a választolt szoba 
az egészségi követelményeknek mefelelö, ne legyen tanulókkal túl- 
ságig zsúfolt. A tanulás érdekének s tán kényelmének fokozására 
czélzólag a mennyire lehet kor- és osztálytársak kerüljenek egy-egy 
lakószobába. Kisebbek és nagyobbak egybezavarása érdekekben s 
életnézetben széteső csoportot teremt, mely sokszor minden iskolai 
hatást és nevelői bölcseséget kijátszani s erőtleniteni képes. Bizo
nyosan az iskola is megfogja tenni ez irányban a tőle telhetőt, bár 
sajnálattal bevalljuk, hogy e modern korral mind indkább lábra 
kap ama üzletszerű szellem kis városunkban is, mely tanulóinkat a 
haszon érdekéből összetoborozza oly helyekre, hol aztán össze nem 
illők együttélése, háziak kedvezni hajló elnézése s az iskolai élettel 
ellentétes életmód és életirány teremt annyi rosszat, a mennyit sem 
a szülői kör, sem az iskola elhárítani s kiirtani többé nem képesek. 
Pedig az életre nevelni óhajtó iskolának leghatalmasabb szövetsé
gese a bölcsen intézkedő család s az iskola paedagogiai érdekeit 
értő és szolgálni kész művelt társadalom, mely ellenőriz, irányit, 
szóval az iskola úgy testi mint értelmi s erkölcsi hatásának nyo- 
matékot, gyakorlati értéket s életteljes igazolást adni képes, s ha 
nemes feladatát ismeri is, köteles. Jóakaró figyelmeztetésem meg
hallgatása sok bajnak elejét venné iskolai életünkben s ennek re
ményében bízva nézhetünk a bezáruló iskolai év küszöbéről az uj 
tanévnek eléje.

Szarvas, julius 6. 1886.
B E N K A  GYULA,

igazgató-tanár.






